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2021. - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), DANILO CESAR HERCULANO CORREIA (OAB 274940/SP)
Processo 1002589-89.2017.8.26.0506 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 

Espólio de Aparecida Rodrigues Trindade Magalhães - - Patrícia Trindade Magalhães - Edna Medeiros Lima e outros - Vistos. 
Defiro a realização de prova pericial requerida pela ré, a fim de que seja apurado o valor para realização do serviço necessário 
para os reparos efetivamente constatados no laudo de vistoria de fls. 41. Para tanto, nomeio o perito Gilmar de Oliveira Souza, 
que deverá ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar interesse no encargo. No prazo de quinze (15) dias, deverão 
as partes se manifestarem, nos termos do § 1º, inc. I, II e III, do art. 465, C.P.C. 8 Intime-se o perito para, no prazo de cinco 
(05) dias, estimar seus honorários (§ 2º, art. 465, C.P.C.). Laudo em trinta dias. Oficie-se ao órgão responsável para a reserva 
dos honorários periciais, tendo em vista que a parte ré é beneficiária da gratuidade. Int. - ADV: SONIA APARECIDA LOPES 
RAMALHO (OAB 346571/SP), JACQUELINE MALTA SALIM (OAB 336756/SP), MARIO APARECIDO ROSSI (OAB 149901/SP)

Processo 1003958-16.2020.8.26.0506 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos - Thaina Cristina 
Nogueira - São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria Limitada - Fls. 494: defiro. Intime-se a parte requerida 
conforme pretensão da parte autora. Faço constar, por oportuno, que eventual descumprimento das medidas impostas deverão 
ser deduzidas em incidente de cumprimento provisório de sentença, posto que, após intimação da parte requerida nos moldes 
determinados no parágrafo primeiro, os autos deverão subir, incontinenti, à Instância Superior. Intimem-se. - ADV: MARCELO 
TAROZZO (OAB 247778/SP), JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 247725/SP), IGOR MACEDO FACÓ (OAB 16470/
CE), DANIEL BRANCO BRILLINGER (OAB 296405/SP), ABRAHAO ISSA NETO (OAB 83286/SP), CHARLES JEAN FUSCO 
(OAB 191263/SP)

Processo 1004032-36.2021.8.26.0506 - Procedimento Comum Cível - Benfeitorias - Paulo Yoshio Inumaru - Jose Antônio 
Jesus Viana e outro - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, diante da contestação oferecida e documentos juntados 
às fls. 62/153. - ADV: SONIA APARECIDA LOPES RAMALHO (OAB 346571/SP), PEDRO ALBERTO GRAEL BUTTROS (OAB 
435256/SP)

Processo 1004084-66.2020.8.26.0506 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Karina Carla 
Previato - Joaquim Carlos de Souza Neto - Libere-se, ab initio, nos autos o detalhamento da penhora on line efetivida, bem como 
da pesquisa via RENAJUD. Tendo em vista tratar-se de pequena monta a quantia constrita, não cumprindo, por conseguinte, sua 
finalidade no processo executório, libere-se tal numerário em favor da parte executada, posto representar percentual inferior a 
0,5% do débito (artigo 836, do Código de Processo Civil). Às providências de praxe, pois. Intime-se a parte exequente a fim de 
que requeira o que reputar oportuno acerca do resultado das pesquisas. Prazo: 20 dias. No silêncio, certifique-se e aguarde-se 
provocação em arquivo. Intimem-se. - ADV: PEDRO BORGES DE MELO (OAB 162478/SP), KARINA CARLA PREVIATO (OAB 
316490/SP)

Processo 1004234-13.2021.8.26.0506 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Maria Luiza Evangelista - Condomínio Residencial Alto da Boa Vista - Defiro à parte embargante as benesses da Gratuidade da 
Justiça. Anote-se e observe-se. Providencie a unidade cartorária o apensamento dos presentes embargos à execução correlata. 
Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos 
para a concessão da tutela provisória. Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, 
não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo 
sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, 
do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas. Ante o 
exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), 
na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Oportunamente, tornem 
conclusos. Int. - ADV: NICOLA LETTIERE NETO (OAB 202657/SP), MURIEL CARVALHO GARCIA LEAL (OAB 273655/SP), 
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO (OAB 386159/SP)

Processo 1004241-49.2014.8.26.0506 - Monitória - Cheque - Casa do Vidraceiro, Industria e Comércio Ltda EPP - VALDIR 
MARIANO - Manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 dias sobre a informação prestada pelo DETRAN/SP. - ADV: ALINE 
THAÍS GOMES FERNANDES ANDRUCIOLI (OAB 242111/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP)

Processo 1004855-15.2018.8.26.0506 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Suzano Papel e Celulose S/A - Vistos. 
Tratando-se de ativos não sujeitos à regulamentação ou supervisão do Banco Central, nos termos do Comunicado n° 31.379/2017, 
não sendo abrangidos pela pesquisa Sisbajud, e ante o expresso requerimento da parte exequente, defiro a expedição de ofício 
às exchanges de criptomoedas FOXBIT, MERCADO BITCOIN, BITCOINTRADE, BRASIL BITCOIN, NOVADAX e COINTIMES, 
para que informem acerca da existência de relacionamento com a executada Gráfica Jornal e Editora Ribeirão EIRELI EPP 
(CNPJ: 09.273.217/0001-40), procedendo, se o caso, ao bloqueio de ativos até o limite do débito em execução (R$186.796,23). 
Servirá a presente decisão assinada digitalmente por ofício, a ser encaminhado pela parte exequente, comprovando-se nos 
autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (OAB 188846/SP)

Processo 1005500-06.2019.8.26.0506 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana - Sicoob Credimogiana - Fica a parte requerente intimada 
a manifestar, no prazo de 15 dias em prosseguimento, considerando o resultado da(s) pesquisa(s) on line. - ADV: RODRIGO 
FRANCO SARTORI (OAB 296556/SP)

Processo 1005664-34.2020.8.26.0506 - Execução de Título Extrajudicial - Condomínio em Edifício - Condomínio Vitta Vila 
Virginia I - Aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: ROGERYO RODIGHERO LUNARDI (OAB 213984/SP)

Processo 1006016-55.2021.8.26.0506 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito - Jaime Luiz dos Reis - Edmilson 
Oliveira Aguiar - Vistos. 1 Concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária. 2 Distribuída ação de reconvenção, 
providencie-se o apensamento. 3 Intime-se o autor/reconvindo para contestar a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. - 
ADV: GUSTAVO LUIS ZURLO (OAB 444040/SP), GABRIELE CALDAS NERY (OAB 444011/SP), LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI 
JUNIOR (OAB 421920/SP)

Processo 1006403-07.2020.8.26.0506 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Itau - Unibanco 
S/A - Libere-se a quantia constrita em favor da parte executada, posto representar percentual inferior a 0,2% do débito (artigo 
836, do Código de Processo Civil), não cumprindo, por conseguinte, sua finalidade no processo executório. Aguarde-se a vinda 
aos autos de manifestação da parte exequente por 20 dias. No silêncio, certifique-se e aguarde-se provocação em arquivo. 
Intime-se. - ADV: JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)

Processo 1006491-45.2020.8.26.0506 (apensado ao processo 1028954-15.2019.8.26.0506) - Embargos à Execução - 
Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação - Stilo Fitness Casual Praia Me - Leonardo Augusto Araium Luz - Vistos. 
1- Considerando o disposto no art. 139, V, do CPC, intimem-se as partes para manifestar se têm interesse na realização de 
audiência de tentativa de conciliação, no prazo de quinze dias. 2- Sem prejuízo e, no mesmo prazo, deverão delimitar as 


