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requeridos, com as advertências de praxe. CUMPRA-SE, COM
URGÊNCIA. - Fls. 38 verso: Certidão da serventia informando que
expediu aditamento do mandado, porém deixou de proceder o
desentranhamento do mandado e sua carga ao oficial de justiça,
por não constar diligência necessária.- Advs. PAULO W. FILHO 105.886 - MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - 194.892
350/02 - REIVINDICATÓRIA - VALMIR RUFINO DE OLIVEIRA X
RUTE DANTAS E OU - Fls. 80: Especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir em 5 dias, justificando-as. Int.- Advs. TANIA
RODRIGUES DE MELO - 137.802 - VERÍSSIMO ATAIDE LOPES 129.501
771/02 - ARROLAMENTO - ISILDA JULIA PETROCINIO E OU X
JOÃO PETROCINIO - FALECIDO - Fls. 28: Providencie a requerente
a retirada do alvará expedido. - Advs. CÍCERO SOARES DE LIMA
FILHO - 75.670 - ELZA MARIA ROSADO BURLE - 78.264 - FABIO
REZENDE - 122.581 ( Procuradores da Fazenda do Estado)
1505/03 - ALVARÁ - IVONE DE MATTOS BATISTA X JOSÉ PEDRO
BATISTA - FALECIDO - Fls. 14: Proceda a autora a retirada do
alvará expedido. - Adv.DIRCEU AGUIAR - 8.011
1945/03 - ORDINARIO - CARLOS SILVA SANTOS NETO X LIDIA DA
SILVA - Fls. 18: Vistos. 1. Indefiro o pedido de antecipação de
tutela, por não vislumbrar a existência de receio de dano irreparável
ou de difícil reparação. 2. Cite-se com as cautelas de praxe. Int. Fls. 18 verso: certidão da serventia informando que deixou de
entregar ao oficial de justiça, por não constar diligência. - Adv.
ALMIR FORTES - 127.305
1345/03 - ALIMENTOS - J.S.P. e Ou x S.B.P. - Fls. 20: Vistos, Nos
termos do art. 267, inciso VIII, do CPC, Julgo Extinto este processo
de Alimentos movido por JOILCE DOS SANTOS PONTES e outros em
face de SERGIO BARBOSA DE PONTES . PRIC e transitada esta em
julgado, arquivem-se os autos, comunicando-se, anotando-se. Adv. OSVALDO DE FREITAS FERREIRA - 130.373
601/03 - DESPEJO - JORGE DE ALMEIDA X IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR E OU - Fls. 41: Vistos, Intime-se o
patrono do autor para que cumpra o determinado no despacho de
fls. 31. PUBLIQUE-SE, COM URGÊNCIA. - Adv. PAULO W. FILHO 105.886
1662/03 - ARROLAMENTO - OLINDA FERNANDES FEIJO E OU X
MARIA CORALDA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - FALECIDA - Fls.
48: Vistos, Providencie a serventia, COM URGÊNCIA, intimação da
Fazenda do Estado, conforme determinado no despacho anterior.
No mais, que providencie a inventariante o recolhimento do
imposto “causa mortis”, de conformidade com a lei vigente na
época da abertura da sucessão. Cumprido integralmente o acima,
conclusos.- Adv.DENYSE SPROCATI - 59.796 - ELZA MARIA
ROSADO BURLE - 78.264 - FABIO REZENDE - 122.581 ( Procuradores da Fazenda do Estado)
81/03 - DECLARATÓRIA - MERY BANDIERA E OU X MUNICIPIO DE
MONGAGUA - Fls. 218: Vistos, Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, especifiquem as partes, em 05 dias, as provas
que pretendem produzir, justificando-as. - Advs. ROBERTO CORREIA DA S. GOMES CALDAS - 128.336 - JOSE ROBERTO PEREIRA
MANZOLI - 118.688 - ANA PAULA DA SILVA A R. FERNANDES 132.667 - DANCRID TOALHARES - 105.000 - ANTONIO F. FRANÇA
NOGUEIRA - 19.645 - OTAVIO MARCIUS GOULARDINS - 31.740 DURVAL DELGADO DE CAMPOS - 89.420
924/03 - ALVARÁ - ELITA DE BARROS RODRIGUES X CLOVIS
RODRIGUES - FALECIDO - Fls. 19: Vistos, Defiro os benefícios da
Justiça gratuita, anotando-se. Defiro também o pedido inicial, com
análise da aquiescência apresentada a fls. 18. Expeça-se, pois,
alvará para levantamento da quantia pecuniária em favor da requerente. Por fim, arquive-se os autos, observando-se as formalidades
legais, anotando-se. - Fls. 20: Providencie a requerente a retirada
do alvará expedido. - Adv. MARCIO PLASA DE SOUZA - 47.102
111/03 - ALIMENTOS - R.A S. X H.L.I. - Fls. 42: Vistos, Cumpra-se o
despacho anterior, com urgência, após o que, será apreciado o
requerido pelo réu. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.- Advs.
OSVALDO DE FREITAS FERREIRA - 130.473 - RENATA UCCI 101.079
1589/03 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO VOLKSWAGEN S/A X
PEDRO FELIX DA SILVA - Fls. 26: Vistos, Recebo o aditamento à inicial, anotando-se. Defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de Reintegração de Posse, depositando-se o bem com o autor.
Executada a liminar, cite-se o réu para, querendo, conteste a presente ação no prazo de 15 dias, com as advertências previstas em
lei.- Adv. DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 31.618
32/03 - DIVÓRCIO - A M. S. X E.S.S. - Fls. 28: Vistos, Diante da
manifestação da requerida, que seja regularizada a representação
processual, aguardando-se a audiência. - Adv. NIVEA HELENA DE
OLIVEIRA MELLO - 126.145
722/03 - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DIVA B. REBOUÇAS X
JOSÉ GOMES REBOUÇAS - Fls. 10: Vistos, Recebo a exceção de
incompetência, suspendendo-se os autos principais, nestes últimos,
certificando-se. Intime-se o excepto para que se manifeste no prazo
de 10 dias, após o que, vão os autos ao Ministério Público e por
fim, conclusos. - Advs. FABIO BARBOSA DA SILVA - 177.226 ANDRÉ TAKAGOCHI RINALDI - 172.853
151/03 - ALIMENTOS - D.S.S. e Ou X H.A S. - Fls. 28: Vistos,
Diante do retorno da carta precatória, digam os autores em termos
de proseguimento, requerendo o que entenderem de direito.- Adv.
ELAINE P.B. RODRIGUES - 200.425
1482/01 - INTERDIÇÃO - I.J.S. X R.G.S. - Fls. 58: Vistos, Cumpra-se
o determinado na sentença, expedindo-se mandado de averbação,
ficando fixado os honorários advocatícios em 100% da tabela
vigente, expedindo-se certidão. Por fim, arquivem-se os autos,
comunicando-se, anotando-se, cientificando-se. - Advs. TANIA VIAZOVSKI - 133.667 - PAULO W. FILHO - 105.886
1816/03 - ORDINÁRIO - MANOEL ROCHA X VERA LUCIA TRINDADE - Fls. 34: Vistos, 1. Fls. 32/33: Recebo como aditamento à
inicial. Anote-se. 2. Indefiro a liminar, porque não existe nos autos
prova documental inequívoca da existência do contrato, posto que
este era verbal, segundo alegado, segundo alegado na inicial. 3.
Deverá o autor esclarecer em 10 dias, a indenização que pretende
receber e o seu montante. Int. - Adv. OSVALDO DE FREITAS FERREIRA - 130.473
1308/03 - ALIMENTOS - V.D.R. e OU X A D.R. - Fls. 20: Ciência do
oficio da Previdência Social, solicitando o comparecimento da Sra.
Maria Jose dos Santos à agência, para implantação do benefício. Adv. LÁZARO BIAZZUS RODRIGUES - 39.982
1192/03 - ARROLAMENTO - JULIETA SALOMÃO JACOB X GASTÃO
MARQUES DE OLIVEIRA - FALECIDO - Fls. 41: Vistos, A renúncia
manifestada pela herdeira Rosana F. de oliveira, deve ser tomada
por termo judicial nos autos ou através de escritura pública. Se por
termo nos autos, deverá a herdeira renunciante comparecer, oportunidade que se lavrar termo de ratificação. Por outro lado, não
obstante o silêncio da fazenda, deverá a inventariante, no que diz
respeito ao imposto “causa mortis”, cumprir o previsto na legislação vigente. Cumprido o acima integralmente, venham os autos
conclusos, oportunidade em que serão apreciados os demais requerimentos formulados nos autos. - Advs. JULIETA SALOMÃO LOPES
DA SILVA - 133.359 - ELZA MARIA ROSADO BURLE - 78.264 FABIO REZENDE - 122.581 ( Procuradores da Fazenda do Estado)
1150/03 - ORDINARIO - CDHU X LEOSMAR RODRIGUES ALVES E
OU - Fls. 55: Vistos, A documentação que acompanha a petição inicial induz a verossimilhança do alegado em seu bojo. O perigo da
demora do provimento jurisdicional futuro, por sua vez, é evidente,
tendo em vista a notícia de que o imóvel encontra-se desocupado e
vazio, segundo certidão do oficial de justiça de fls. 49, estando os
réus em local incerto e não sabido. Sendo assim, defiro a antecipação da tutela postulada, emitindo-se a autora na posse do
imóvel, objeto da presente, expedindo-se mandado, recolhida a
taxa de diligência para esta finalidade. Por outro lado, considerando que os réus se encontram em local incerto e não saido, manifestem-se a autora, fornecendo, dentro de suas possibilidades, o
endereço atual dos mesmos ou que requeira o que entender de
direito para obtenção na localização dos mesmos. Cumpra-se, intimando-se.- Advs. NELSON FABIANO NETTO - 20.056 - SERGIO A DE
FABIANO NETTO - 135.324
488/03 - FALÊNCIA - DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANELLO
LTDA X MARIA DE FATIMA BATISTA MAGALHÃES - Fls. 98: Vistos,
Intime-se a autora para que, diante dos depósitos realizados, manifeste-se, requerendo o que entender de direito. - Fls. 100/115:
Ciência dos depósitos realizados no valor de R$585,00 junto ao
Banco Nossa Caixa, nas datas de : 01/12/03 - 30/12/03 - 30/01/04 01/03/04 - 31/03/04 , em favor da autora. - Adv. SIMONE SIMÃO
GARCIA - 13.753
439/03 - POSSESSÓRIA - SULAMITA AZEVEDO SOARES X JOSÉ
PEREIRA DE OLIVEIRA - Fls. 56: Vistos, Indefiro o pedido de imissão
da posse, por ausência de previsão legal na hipótese em questão.
Considerando a alegação da autora, no sentido de que o imovel

está desocupado, e considerando também que o réu ainda não foi
citado, esclareça a autora, em 5 dias, se pretende prosseguir com a
ação ou se dela deseja desistir. Int. - Fls. 57: Ciência do ofício ao
IIRGD. - Adv. NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO - 126.145
972/03 - ORDINARIO - WALTER BAUMANN E OU X COOPERATIVA
HABITACIONAL - Fls. 149: Especifiquem as partes as provas que
pretendem produzir em 5 dias, justificando-as. Int. - Fls. 157: Vistos,
Fls. 150: Anote-se, incluindo das futuras publicações, devendo ser
incluído, no entanto, os demais outros advogados que não renunciaram, conforme se verifica do instrumento de procuração.
Cumpra-se o despacho anterior. - Advs. IVAN SANTOS DO CARMO 21.176 - ANDREIA CECILIA MADEIRA LIMA - 151.681 - PAULA
CRISTINA CAPUCHO - 211.534 - COSTANTINO SAVATORE
MORELLO JUNIOR - 119.338 - ANDREA CRISTINA BRAILE - 164.422
- JUMAR RENSO BERNAL HIGUERAS - 114.087-E
1678/03 - USUCAPIÃO - VENERANDA RUSCIGNO DI GIAIMO E OU
X BALNEÁRIO PALMEIRAS LTDA - Fls. 375: Diante da manifestação do MO a fls. 373, retire-se a tarja identificadora. Após,
tornem cls. Int. -Fls. Vistos, 1. Providenciem os autores o recolhimento das custas processuais, bem como a taxa de carteira de previdência. 2. Que venham aos autos, também, certidão negativa de
ação possessória, a ser requerida junto ao distribuidor desta Vara
Distrital e da Comarca de Itanhaém.- Advs. ADRIANA FELIPE CAPITANI - 157.931 - RICARDO DI GIAIMO CABOCLO - 183.740
1451/03 - ORDINARIO - PREFEITURA MUN. MONGAGUA X
WILSON MENESES SOARES - Fls. 101: Vistos. 1. Defiro a liminar
pleiteada porque há nos autos provas inequívocas de que a construção de madeira foi feita em área invalida, sem aprovação da Prefeitura, tendo o réu infringido o art. 137 da Lei Municipal n. 1075,
de 11/12/1985. 2. Ademais, há nos autos provas de que a referida
construção coloca em risco a vida dos moradores do barraco, seja
porque a fiação elétrica, totalmente exposta, traz perigo de
incêndio, ou porque existe perigo de desmoronamento do barraco
que dá acesso à Rodovia Padre manoel da Nóbrega. 3. Observe-se,
ainda, que de acordo com a prova colhida em audiência de justificação, o barraco localiza-se bem próximo à Rodovia Padre Manoel
da Nóbrega, havendo grande risco de acidentes. 4. Por rais razões,
converto a liminar, para condenar o réu a demolir o barraco construído ilegalmente, dentro do prazo de 30 dias, facultando à autora
a execução da demolição à empresa do réu, nos termos do art. 633
do CPC, em futura execução de obrigação de fazer. 5. Int. 6. O
prazo para contestar, de 15 dias, passa a fluir da data da publicação desta decisão.- Advs. JOSE ROBERTO PEREIRA MANZOLI 118.688 - ANA PAULA DA SILVA A R. FERNANDES - 132.667 - DANCRID TOALHARES - 105.000 - ANTONIO F. FRANÇA NOGUEIRA 19.645 - OTAVIO MARCIUS GOULARDINS - 31.740 - DURVAL DELGADO DE CAMPOS - 89.420 - KARINA LYMBEROPOULOS - 175.245
901/03 - ORDINARIO - SERGIO RAMS DOS SANTOS X INSS - Fls.
15:Vistos, A fim de que seja possível uma melhor análise quanto ao
pedido de tutela anecipada, em que pese o documento de fls. 07,
providencie o autor juntada aos autos de relatório médico que identifique, de forma conclusiva, sua real situação, trazendo também,
cópia da carteira de trabalho, com os quais, conclusos para apreciação. No mais, defiro os benefícios da justiça gratuita, anotandose, citando-se a requerida, com as advertências legais.- Advs.
ELAINE P.B. RODRIGUES - 200.425 - EDUARDO GARCIA CANTERO 164.149
551/98 - REINTEGRAÇÃO - MARIA DAS DORES GERMANO PRATERO X LUCIA HELENA FERREIRA - Fls. 335: Vistos, Nos termos
da sentença proferida, confirmada pelo E. Tribunal, transitada em
julgada, inclusive, notifique-se a ré para voluntariamente desocupar
o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração de posse da
autora de forma coercitiva. Expeça-se, COM URGÊNCIA, o respectivo mandado, recolhida a taxa de diligência. No mais, incumbe a
autora a apresentação de cálculo, nos termo do art. 604 do CPC.
CUMPRA-SE, COM EXTREMA URGÊNCIA. - Fls. 336/337: providencie a requerente a retirada e distribuição da carta precatória
para intimação da ré. - Fls. 338: Certidão da serventia informando
que deixou de fazer carga do mandado expedido, por não constar
dos autos a diligência necessária.- Advs. OSWALDO DE AGUIAR 57.228 - TANIA VIAZOVSLI - 133.667 - PAULO W. FILHO - 105.886
98/03 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO ZOGBI S/A X VAGNER DE
TOLEDO PORSEL - Fls. 47 verso: certidão do oficial de justiça, informando que deixou de proceder a apreensão do veículo, pois o
carro não foi localizado, e o estabelecimento comercial do executado fechou há mais de um ano. - Adv. MARIA AMELIA RIBEIRO
PORTILHO - 136.313
411/03 - REVISIONAL DE ALIMENTOS - A M.S. X F.S.S.- Fls.40
verso: Certidão da serventia, informando que foi expedido certidão
de honorários aos Drs. João e Cristina, e oficio à empregadora, deixando de informar o número da casa, por não constar nos autos. Fls.43: Ciência do ofício da Prefeitura, informando que o autor Sr.
Adeilton não faz parte do quadro de pessoal, o mesmo é integrante do programa bolsa auxílio. - Advs. JOÃO DA SILVA JUNIOR 202.827 - CRISTINA Y. SAITO - 202.597
2130/03 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO FINASA S/A X HUMBERTO CEZAR CASSIANO - Fls.23: Ciência da certidão negativa do
oficial de justiça, informando não ter dado integral cumprimento ao
mandado, devido desconhecer o atual paradeiro do réu e por não
ter localizado o veículo. - Adv. MARIA DO CARMO BARBOSA V. DE
MELLO PEPE - 63.266
1179/03 - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - D.G. D. X ROSA F.S. Fls. 31 verso: Ciência da certidão negativa do oficial de justiça,
informando não ter dado integral cumprimento ao mandado,
devido desconhecer o atual paradeiro da ré; segundo a mãe a ré
voltou a residir com o autor. - Adv. FABIO ANTONIO DOMINGUES 175.626
2017/03 - ORDINARIO - JOÃO DIAS DE OLIVEIRA E OU X HILDA DE
PAULA SANTOS DA SILVA E OU - Fls. 88: Ciência da certidão do
oficial de justiça, informando haver citado a ré Hilda e que deixou
de intimar o réu José Pedro, pois estão separados e o mesmo
tomou rumo ignorado. - Adv. MANUEL VILA RAMIREZ - 73.268
931/03 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO ABN AMRO REAL S/A X
SILVIO DIMAS VILLELA - Fls. 34: certidão do oficial de justiça, informando que deixou de proceder a apreensão do veículo, pois o
mesmo não foi localizado. - Adv. ROBERTO STOCCO - 169.295
477/04 - ORDINÁRIO - FRANCISCA ALVES PEREIRA X WALTER
AUTOMÓVEIS E OU - Fls. 23: esclareça a parte autora se pretende
apenas a restituição da quantia de R$568,84 , conforme pedido a
fls. 06, ou se também pretende a devolução da quantia de
R$3.800,00, paga com o veículo FIAT/UNO. Intime-se, com
urgência, a parte autora, a fim de que se manifeste em 10 dias.Adv. EDUARDO GARCIA CANTERO - 164.149
429/04 - MEDIDA CAUTELAR - EVANDILSON PEREIRA DE SANTANA
X DJ POLI SOLUÇÕES & INFORMÁTICA - Fls. 13: Certidão da serventia informando que deixou de expedir mandado de citação ao
réu, por não constar dos autos o endereço do mesmo. - Fls.17: o
autor junta aos autos depósito judicial no valor de R$179,42. - Adv.
OSVALDO DE FREITAS FERREIRA - 130.473
179/04 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO VOLKSWAGEN S/A X
EDUARDO ALEXANDRE DOS PASSOS - Fls. 22: certidão do oficial
de justiça, informando não ter dado cumprimento integral ao mandado, pois o bem não foi localizado e o réu afirmou que o veículo
foi roubado. - Adv. PEDRO MENEGASSO SOBRINHO - 88.843
- CONSIGNATÓRIA - ELISA CRUZ DE ALCANTARA X CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - Fls.16: Vistos, Por primeiro, intime-se a
autora para que emende a inicial, esclarecendo qual o valor que
pretende consignar, ficando fixado o prazo de 10 dias, sob pena de
indeferimento. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, anotandose. - Fls. 18: Ciência da juntada da guia de depósito judicial realizado pela autora, no valor de R$1.442,57 referente ao pagamento
das parcelas de n. 38 e 39. - Fls. 21: ciência da juntada da guia de
depósito judicial, realizado pela autora, no valor de R$2.858,52,
referente as parcelas de n.40, 4l, 42 e 43. - Fls. 25: Ciência da juntada da guia de depósito judicial realizada pela autora, no valor de
R$721,28, referente a parcela de n.44. - Adv. OSVALDO DE
FREITAS FERREIRA - 130.473
102/04 - BUSCA E APREENSÃO - BANESPA X PEDRO ROBERTO
VASCONCELOS - Fls. 22: Certidão do oficial de justiça, informando
que deixou de apreender o veículo, pois o mesmo não foi localizado, e o réu está em local ignorado. - Adv. RODRIGO VALLEJO
MARSAIOLI - 127.883
112/04 - BUSCA E APREENSÃO - BV FINANCEIRA S/A X VANESSA
DE ZAGIACOMO ALIENDE - Fls. 24: Certidão do oficial de justiça,
informando de deixou de proceder a apreensão do bem, pois o
mesmo não foi localizado. - Adv. RENATA SILVA AMARAL 147.998
1825/02 - BUSCA E APREENSÃO - BANCO BNL DO BRASIL S/A X
ALEXANDER MOREIRA MARTINS - Fls. 51: Vistos, Defiro o requerido pelo autor, cumprindo-se. - Fls. 52/53: Providencie o autor a
retirada e distribuição da carta precatória para busca e apreensão

do veículo e citação do réu.- Adv. ANTONIO CARLOS GONÇALVES
DE ANDRADE - 44.713
989/02 - RECONHECIMENTO E DISSOL. - A S.S. X E.G. - Fls. 35:
Junte-se. Acerca da contestação apresentada, manifeste-se o autor
em 10 dias. Int.- Fls. 45: Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita à requerida, anotando-se. Publique-se, com urgência, o despacho de fls. 35. Cumpra-se também o despacho proferido nesta
data nos autos da ação reconvencional em apenso. - Advs. KARLA
DA CONCEIÇÃO IVATA - 183.881 - RENATO CAFFARO FILHO 122.806 - VITOR DUARTE PEREIRA - 213.075
1735/03 - ( Apensado ao 989/02) - RECONVENÇÃO - E.G. X A S.S.
- Fls. 17: Vistos, Defiro os benefícios da Justiça gratuita, anotandose. Publique-se, com urgência, o despacho proferido nos autos em
apenso, nesta data. Intime-se a autora-reconvinda, na pessoa de
seu procurador, para contestar, em 15 dias. CUMPRA-SE, COM
URGÊNCIA.- Advs. KARLA DA CONCEIÇÃO IVATA - 183.881 RENATO CAFFARO FILHO - 122.806 - VITOR DUARTE PEREIRA 213.075
1735/02 - GUARDA DE MENOR - A D. X D. S. - Fls. 24/25: Tópico
final da sentença: “...Ante o exposto, com fundamento no art. 284,
parágr. único, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto este
processo movido por ALICE DIAS, tornando-se inválido o termo de
guarda. Deixo de condená-la ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, eis que beneficiária da Assistência Judiciária. Decorrido o prazo de interposição de recurso, arquivem-se os autos. A
respeito, cientifique a autora e seu patrono. PRIC. - Adv. JOSÉ
ROBERTO PEREIRA MANZOLI - 118.688
1913/02 - POSSESSÓRIA - COSTA SUL EMPREENDIMENTOS IMOB.
X ELAINE CRISTINA TORRES - Fls. 53/53 verso : Vistos. 1. A
decisão que indeferiu a liminar fica mantida, pelos fundamentos
expostos a fls. 47/48. 2. Observo que a ré, apesar de ter comparecido duas vezes perante este Juízo ( fls. 42 e 47), não foi formalmente citada e também não se deu por citada, já que não se manifestou no processo. 3. Expeça-se, pois, novo mandado de citação,
com a advertência de que a contestação deverá ser apresentada
em 15 dias. Intime-se, também, a requerida quanto a decisão que
indeferiu a liminar. Int. - Fls. 56: Certidão do oficial de justiça, informando que deixou de citar a ré, pois a mesma está em local ignorado. - Adv. MARCO ANTONIO MARINELLI DE OLIVEIRA - 166.784
1600/02 - EXECUÇÃO - JACOB K. NETO X MARIA DE FATIMA
BATISTA MAGALHÃES E OU - Fls. 85: Certidão do oficial de justiça,
informando que os réus foram citados, porém deixou de proceder a
penhora, devido o réu afirmar não ser mais dono do imóvel. - Advs.
CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA - 172.862 - CLÉLIA S.
SAITO - 167.662
1460/02 - DESPEJO - DALVA JOSE MOREIRA X ROBERTA FARINA
RODRIGUES E OU - Fls. 47: Vistos, Cobre-se o mandado expedido,
devidamente cumprido. - Fls. 49: Certidão do oficial de justiça,
informando que não foi dado integral cumprimento ao mandado,
pois o autor não ofereceu meios para o seu cumprimento . - Adv.
CUSTODIA MARIA DE ANDRADE - 129.275
1536/98 - EXECUÇÃO - COMERCIAL GERDAU LTDA X JOSÉ
RICARDO STERCHELE - Fls. 170: Vistos, Providencie, com urgência,
avaliação do bem ( fls.166) e, com o laudo, que a serventia designe
leilões. Cumpra-se, providenciando-se o quanto necessário.- Advs.
DIVANIR MACHADO NETTO TUCCI - 75.659 - MANOEL GIL NUNES
DE OLIVEIRA - 75.059 - LÁZARO BIAZZUS RODRIGUES - 39.982 EDUARDO GARCIA CANTERO - 164.149
1592/02 - GUARDA DE MENOR - G.N. X E.B.S. - Fls. 78: Vistos,
defiro os benefícios da Justiça Gratuita à ré. Anote-se. No mais,
intime-se o autor para que se manifeste sobre a contestação oferecida e demais documentos com ela juntados. Por fim, ao Ministério
Público.- Fls. 82: Certidão da serventia informando que estes autos
estão suspensos por força do recebimento da exceção de incompetência em apenso. - Fls. 83: Ciência do oficio recebido do 3. Oficio
judicial do Foro Distrital de Vicente de carvalho - Guarujá/SP , solicitando providências no sentido de encaminhar os autos de n.
1592/02, conforme cópia da decisão de fls. 98. - Advs. ABILIO
RODRIGUES ALVES JUNIOR - 164.367 - GENILSON DUARTE DA
SILVA - 180.955 - PRISCILA DE ANDRADE PASQUALINI - 183.600
1592/02-A - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - EMILENE BATISTA DA
SILVA X GENILSON MORAES - Fls. 17/18: Vistos, EMILENE
BATISTA DA SILVA, no prazo da contestação, arguiu exceção de
incompetência, alegando que o Juízo competente para apreciação
do caso em tela é do Juízo de Direito do Foro Distrital de Vicente de
carvalho, Comarca de Guarujá. O excepto, apesar de intimado,
ficou em silêncio. O Ministério Público, opinou pelo acolhimento da
exceção. Em síntese, o relatório. DECIDO. No caso em questão,
busca o autor a guarda de seu filho, atualmente com a ré. Como
regra geral, estabelecida no art. 94 do CPC, a ação fundada em
direito pessoal deve ser proposta no Foro do domicilio do réu, conforme muito bem ponderado pelo Ministério Público. A presente
ação não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 100 do
mesmo diploma processual. Assim, impõe-se o acolhimento da
questão processual arguida, pois o foro competente para o julgamento deste litígio é aquele onde a ré tem domicílio, já que a ação
versa sobre direito pessoal. Ante o exposto, ACOLHO a presente
exceção de incompetência e determino a remessa dos autos para a
Comarca de Vicente de Carvalho, Comarca de Guarujá, após o
decurso do trânsito em julgado desta decisão. Deixo de condenar o
impugnado ao pagamento das custas e honorários, eis que beneficiário da Justiça Gratuita. A respeito desta decisão, certifique-se nos
autos principais. Intimem-se, cientificando-se. - Advs. ABILIO
RODRIGUES ALVES JUNIOR - 164.367 - GENILSON DUARTE DA
SILVA - 180.955 - PRISCILA DE ANDRADE PASQUALINI - 183.600
752/95 - DECLARATÓRIA - MARIO HELIO CERROTI MARTINS E OU
X VALDIR ALVES E OU - Fls. 276/277: Vistos Sob o argumento de
que os réus Valdir Alves e Lauro da Silva se encontravam em lugar
incerto e não sabido, o Juízo houve por bem determinar a citação
de ambos por edital ( fls. 146). Ocorre que Valdir Alves já havia sido
citado pessoalmente ( fls.81). Quanto a Lauro, existia nos autos
informação sobre seu falecimento em novembro de 1996 ( fls.111).
Se este último dado for verdadeiro, o processo deveria ter sido suspenso àquela época, nos termos do art. 265, parágr. 1, do CPC, a
fim de que os herdeiros fossem inseridos no pólo passivo. Determino, pois, objetivando evitar futura alegação de nulidade, seja
expedido ofício ao IIRGD, solicitando confirmação sobre o provável
óbito do requerido Lauro. Int.- Advs. Ruy Brasiliense de Siqueira
Filho - 28.500 - EDUARDO GARCIA CANTERO - 164.149
578/03 -INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - G.S.L. X J.D.S. - Fls.
21: Junte-se. Intimem-se para o comparecimento ( Ofício do IMESC
fixando a data para perícia para o dia 21/10/2004 ,às 7:30 hs. ). Fls. 24/26: J. Ciência. ( ofício do CAEX ).- Adv. IRACEMA RIBEIRO
RODRIGUES - 110.203
63/89 - CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - ALFREDO
SOARES DA SILVA E OU X ESPÓLIOS DE LYDIA BUENO SEABRA E
OU - Fls. 366/370: Tópico final da sentença: “...3. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação, para, declarada a nulidade das transcrições de números 1.824 e 8.164, do Cartório de Registro de Imóveis de itanhaém, determinar o cancelamento de ambas, com fulcro
no art. Da Lei n. 0.015/73. Em razão da sucumbência, condeno os
réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, por equidade, arbitro de
R$2.000,00 ( dois mil reais). Expeça-se, oportunamente, mandado
de cancelamento. PRIC. - valor do preparo: R$411,83 - Advs.
LÁZARO BIAZZUS RODRIGUES - 39.982 - JOAQUIM DE ALMEIDA
BAPTISTA - 13.405 - TANIA VIAZOVSKI - 133.667 - SONIA
MARCIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA - 61.528 - IRACEMA
RIBEIRO RODRIGUES - 110.203
1052/03 - SUMÁRIO - EMILIA EIKO MASSUDA BENTO X INSS Fls.38:Vistos, Cite-se o réu, com as advertências de praxe, cientificando-o de que eventual contestação, devido o rito processual adotado, deverá ser apresentada em audiência de instrução e julgamento a ser realizada futuramente, vem como para, querendo, formule quesitos, indicando assistente técnico. Defiro a realização de
pericia, bem como os benefícios da Justiça gratuita. Oficie-se ao
IMESC, solicitando designação de data para realização de perícia,
ficando facultado às partes, desde já, formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Defiro a expedição de ofícios, conforme
requerido nos itens “C e D “. - Fls. 45: J. Ciência. ( ofício da JÁ
LITORAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA). - Fls. 47: J. Ciência. (
ofício do Cartório de Distribuição da Comarca de Santos/SP. - Fls.
48: Ciência do oficio do IMESC fixando a data de 19/04/04 , às
12:45 hs., para a realização da pericia. - Fls.51: Publique-se com
urgência os despachos a partir das fls. 38. Cobre-se a devolução da
carta precatória devidamente cumprida. Certifique a serventia se
houve resposta dos ofícios expedidos, e em caso negativo, reiteremse. Fls. 48: intimem-se para o comparecimento. Encaminhe-se com
urgência os quesitos apresentados. Cumpra-se e publique-se com
urgência. Int.- Adv. MANOEL ROBERTO HERMIDA OGANDO 55.983
1428/02 - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - ANDERSON
HELENO DOS PASSOS GOMES X MARCIA MARIA DOS REIS - Fls.

São Paulo, 74 (93) – 291
57: Vistos, 1. A ré deixou de contestar a ação, apesar de regularmente citada e intimada, tornando-se revel. 2. Entretanto, em vista
do pedido de condenação da ré ao pagamento de pensão mensal
ao autor, sob a alegação de que não mais poderá exercer a função
de jardineiro e pedreiro, reputo indispensável a realização de
perícia médica, a fim de que possa o “expert” avaliar a extenção
das lesões corporais sofridas pelo autor em razão do acidente e as
suas sequelas. 3. Oficie-se ao IMESC, requerendo a designação de
data para a realização do exame. 4. Desde já formulo os quesitos
que deverão ser respondidos pelo perito. A) descreva o senhor
perito as lesões corporais sofridas pelo autor em razão do ambiente
descrito na inicial. B) Descreva o senhor perito as sequelas decorrentes destas lesões. C) Em razão do acidente, ficou o autor impossibilitado definitivamente de exercer as suas funções de jardineiro e
pedreiro? Explique. D) Em razão do acidente, teve o autor diminuída a possibilidade de exercer as funções de jardineiro e pedreiro,
definitivamente? Explique e informe o grau de diminuição. 5. Em 5
dias, poderão as partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos. 6. No mais, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, dou o feito por saneado. Int.- Adv. CARLOS
EDUARDO PINHEIRO - 155.767
219/02 - INCIDENTE DE FALSIDADE - ZENAIDE SANTANA X CLINICA ANTONIO LUIZ SAYÃO - Fls. 50/50 verso : 1. Considerando
que os benefícios da Justiça gatuita foram pleiteados e deferidos
após a determinação de produção de prova pericial, deverá a ré
providenciar dos honorários estimados pelo perito em R$900,00, a
fim de que ele dê início aos trabalhos. 2. Quanto aos documentos
mencionados a fls. 33, item 1., intime-se o perito, a fim de que diga
se são eles essenciais ou se são suficientes os elementos colhidos e
constatados dos autos, notadamente o documento a fls. 43 e o
prontuário da ré, já a disposição do expert. Int.- Advs. JOSÉ CARLOS
MARÇAL - 128.805 - LÁZARO BIAZZUS RODRIGUES - 39.982 EDUARDO GARCIA CANTERO - - 164.149

MONTE ALTO
DISTRIBUIDOR CIVEL
3DWXH.000
RELACAO DOS FEITOS CIVEIS DISTRIBUIDOS AS VARAS DO FORUM DA
COMARCA DE MONTE ALTO EM 14/05/2004
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2004/000587
Procedimento Ordinario (em geral)
ANTONINHO MUNIZ
0082644/SP - FERNANDO DA FONSECA E CASTRO
DUCAVE COMPRA E VENDA DE VEICULO
01Civel

2004/000595
Execucao de Titulo Extrajudicial
MADEU E COSTA LTDA
0149652/SP - MARIA ELISA ROSSI DE OLIVEIRA
DENISE BALDASSI
02Civel
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2004/000596
Alimentos Lei Especial nO 5478/68
J.C.B.S.
0147223/SP - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
J.D.S.
02Civel
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2004/000597
Separacao (ordinario)
M.M.B.S.
0147223/SP - WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
J.D.S.
02Civel

2004/000588
Execucao de Titulo Extrajudicial
MADEU E COSTA LTDA
0149652/SP - MARIA ELISA ROSSI DE OLIVEIRA
SILVANETI LUZIA BUZINARO
01Civel

2004/000598
Alvara
GELSILIANA THOMAZ
0075433/SP - NELSON ANTONIO ALEIXO
02Civel

2004/000589
Precatoria (em geral)
2004/000278
1 V.COM. TAQUARITINGA-SP
LUDMILA LARA DOS SANTOS
ISMAEL ANTONIO DOS SANTOS
01Civel
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2004/000590
Precatoria (em geral)
2003/000024
1 V.COM.TAQUARITINGA-SP
FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO
FORT MAIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
01Civel

2004/000599
Precatoria (em geral)
2002/000294
1 V.COM.JOSE BONIFACIO
VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA
LAERCIO JOSE VITALI
02Civel
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2004/000591
Precatoria (em geral)
2002/008930
1V.FED.RIBEIRAO PRETO-SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SILVIA MARIA TERCINO BRACCINI
01Civel

2004/000592
Alimentos Lei Especial nO 5478/68
B.P.S.
0126973/SP - ADILSON ALEXANDRE MIANI
V.D.S.
01Civel

2004/000593
Execucao de Alimentos
T.P.S. E OUTRO
0126973/SP - ADILSON ALEXANDRE MIANI
V.D.S.
01Civel

2004/000287
Precatoria (em geral)
2003/001155
JECIVEL COM. JABOTICABAL
BENEDITO CARVALHO FILHO
MONTE ALTO CORRETORA DE VEICULOS E OUTRO
01J.E.Civel

2004/000594
Precatoria (em geral)
2002/000385
COM.PRESIDENTE BERNARDES
WILSON TERENCIO
PEDRO DONIZETE VICENTE E OUTROS
01Civel

PROTOCOLO
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2004/000595
Precatoria (em geral)
2002/000181
1 VARA COM. IBITINGA-SP
LUIS FRANCISCO DOS SANTOS
DURVAIL ROQUE E OUTROS
01Civel

2004/000601
Precatoria (em geral)
2002/001016
COMARCA DE ALTINOPOLIS-SP
BIANCA EDUARDA DE SOUZA
MARCIO LEANDRO DA COSTA
02Civel

