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Exibindo Somente as principais partes.   >>Exibir todas as partes.

Exibindo todas as movimentações.   >>Listar somente as 5 últimas.

> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos do 1ºGrau

Consulta de Processos do 1ºGrau

Orientações

Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
Algumas unidades dos foros listados abaixo não estão disponíveis para consulta. Para saber quais varas estão disponíveis em cada foro
clique aqui.
Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do
processo.

Atenção

 Você está identificado no sistema.
  

Dados para pesquisa

Foro

Pesquisar por: Nome da parte

Nome da parte: Simone Araujo de Oliveira Papaiz   Pesquisar por nome completo

 

 Este processo é digital. Clique aqui para visualizar os autos.

Dados do processo

Processo: 1001000-26.2019.8.26.0075
(Tramitação prioritária)

Classe: Mandado de Segurança Cível    
Área: Cível

Assunto: Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Distribuição: 20/05/2019 às 22:01 - Livre

2ª Vara - Foro de Bertioga
Controle: 2019/000819
Juiz: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros
Valor da ação: R$ 1.000,00
Apensado ao: 1000111-81.2018.8.26.0536

Partes do processo

Imptte: Instituto de Atenção Básica e Avançada À Saúde - Iabas 
Advogado:  Osvaldo Flausino Junior 

Imptdo: Prefeito Municipal de Bertioga

Interesdo.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Movimentações

Data  Movimento
04/03/2020 Conclusos para Decisão 

28/02/2020 Especificação de Provas Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.20.70004437-0 Tipo da Petição: Indicação de Provas Data: 28/02/2020 16:59

20/02/2020 Especificação de Provas Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.20.70003876-0 Tipo da Petição: Indicação de Provas Data: 20/02/2020 15:34

18/02/2020 Certidão de Publicação Expedida 

LEANDRO SOUZA BENEVIDES  (Sair)

Foro de Bertioga
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Relação :0037/2020 Data da Disponibilização: 18/02/2020 Data da Publicação: 19/02/2020 Número do Diário:
2988 Página: 1431/1433

17/02/2020 Remetido ao DJE 
Relação: 0037/2020 Teor do ato: Vistos, Nos termos da manifestação Ministerial de folhas 572/577, realize a
serventia o apensamento do presente feito ao de número 1000111-81.2018 em trâmite perante este Juízo. Sem
prejuízo e, com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5
(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que
entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que
consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos
os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida,
deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância
e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao
julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a
matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos
trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido
estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado.
Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e
fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela
jurisprudência reiterada. Cumpridas, tornem cls para apreciação do pedido contido no último parágrafo de fl. 577
acerca da inclusão da Associação Paulista de Gestão Pública à lide e saneamento do feito. Int. Advogados(s):
Osvaldo Flausino Junior (OAB 145063/SP), Simone Teixeira de Castro (OAB 370127/SP), Rodrigo Soares Brandão
(OAB 23203/BA)

12/02/2020 Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica

12/02/2020 Apensado ao processo 
Apensado ao processo 1000111-81.2018.8.26.0536 - Classe: Mandado de Segurança Cível - Assunto principal:
Atos Administrativos

12/02/2020 Decisão 
Vistos, Nos termos da manifestação Ministerial de folhas 572/577, realize a serventia o apensamento do presente
feito ao de número 1000111-81.2018 em trâmite perante este Juízo. Sem prejuízo e, com fundamento nos arts. 6º
e 10º, do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, de
maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da
lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que
entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada
alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem
produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto
genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se,
ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para
que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo,
desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de
acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e
cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão consideradas
relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os
demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Cumpridas, tornem cls para
apreciação do pedido contido no último parágrafo de fl. 577 acerca da inclusão da Associação Paulista de Gestão
Pública à lide e saneamento do feito. Int.

28/01/2020 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0009/2020 Data da Disponibilização: 28/01/2020 Data da Publicação: 29/01/2020 Número do Diário:
2973 Página: 1695/1697

27/01/2020 Remetido ao DJE 
Relação: 0009/2020 Teor do ato: Vistos. Fls. 572/577: Ante o teor da manifestação Ministerial, providencie a
serventia a vinda aos autos da certidão de Objeto e Pé dos autos número 1000111-81.2018. Após, tornem cls.
Intimem-se. Advogados(s): Osvaldo Flausino Junior (OAB 145063/SP)

14/01/2020 Conclusos para Despacho 

14/01/2020 Documento Juntado 

10/01/2020 Decisão 
Vistos. Fls. 572/577: Ante o teor da manifestação Ministerial, providencie a serventia a vinda aos autos da certidão
de Objeto e Pé dos autos número 1000111-81.2018. Após, tornem cls. Intimem-se.

19/12/2019 Conclusos para Despacho 

04/12/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70028068-3 Tipo da Petição: Manifestação do MP Data: 04/12/2019 19:19

21/11/2019 Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida 
Certidão - Remessa da Intimação para o Portal Eletrônico

21/11/2019 Ato Ordinatório - Não Publicável 
Vista ao Ministério Público.

14/11/2019 Contestação Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70026612-5 Tipo da Petição: Contestação Data: 14/11/2019 16:29

07/11/2019 AR Positivo Juntado 
Juntada de AR : AR092784783TJ Situação : Cumprido Modelo : Processo Digital - Carta - Cientificação - Cível
Destinatário : Instituto Nacional de Amparo A Pesquisa, Tecnologia e Inovação Na Gestão Pública - Ints Diligência :
31/10/2019

22/10/2019 Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica

22/10/2019 Carta de Cientificação Expedida 
Processo Digital - Carta - Cientificação - Cível

15/10/2019 Petição Juntada 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=46183238&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
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https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
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Nº Protocolo: WBRT.19.70024104-1 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 15/10/2019 13:04

15/10/2019 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0263/2019 Data da Disponibilização: 15/10/2019 Data da Publicação: 16/10/2019 Número do Diário:
2913 Página: 1423/1424

14/10/2019 Remetido ao DJE 
Relação: 0263/2019 Teor do ato: Embora mencionado, a petição de fls. 505 veio desacompanhada do
comprovante de recolhimento da taxa judiciária para notificação da empresa INTS. Intime-se a parte autora para,
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da mencionada taxa. Advogados(s): Osvaldo Flausino
Junior (OAB 145063/SP)

08/10/2019 Ato Ordinatório - Publicável 
Embora mencionado, a petição de fls. 505 veio desacompanhada do comprovante de recolhimento da taxa
judiciária para notificação da empresa INTS. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento da mencionada taxa.

25/09/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70022279-9 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 25/09/2019 16:32

10/09/2019 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0232/2019 Data da Disponibilização: 10/09/2019 Data da Publicação: 11/09/2019 Número do Diário:
2888 Página: 1505/1514

09/09/2019 Remetido ao DJE 
Relação: 0232/2019 Teor do ato: Vistos. Fls. 496/500: Intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
cumprir integralmente o quanto determinado às fls. 322/323, recolhendo a taxa judiciária para a notificação do
INTS. Intimem-se. Advogados(s): Osvaldo Flausino Junior (OAB 145063/SP)

04/09/2019 Decisão 
Vistos. Fls. 496/500: Intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente o quanto
determinado às fls. 322/323, recolhendo a taxa judiciária para a notificação do INTS. Intimem-se.

03/09/2019 Conclusos para Despacho 

16/08/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70019072-2 Tipo da Petição: Manifestação do MP Data: 16/08/2019 23:17

16/08/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70019033-1 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 16/08/2019 17:21

13/08/2019 Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida 
Certidão - Remessa da Intimação para o Portal Eletrônico

13/08/2019 Ato Ordinatório - Não Publicável 
Vista ao Ministério Público.

13/08/2019 Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica

13/08/2019 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0205/2019 Data da Disponibilização: 13/08/2019 Data da Publicação: 14/08/2019 Número do Diário:
2868 Página: 1236/1238

12/08/2019 Remetido ao DJE 
Relação: 0205/2019 Teor do ato: Vistos. Fl. 354/355: Primeiro, certifique a serventia eventual decurso de prazos
para a vinda das informações requeridas e o integral cumprimento do ato copiado à pp. 352. Após, remetam-se os
autos para apreciação do Ministério Público e oportunamente tornem cls. Intimem-se. Advogados(s): Osvaldo
Flausino Junior (OAB 145063/SP)

03/08/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70017825-0 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 03/08/2019 18:41

31/07/2019 Decisão 
Vistos. Fl. 354/355: Primeiro, certifique a serventia eventual decurso de prazos para a vinda das informações
requeridas e o integral cumprimento do ato copiado à pp. 352. Após, remetam-se os autos para apreciação do
Ministério Público e oportunamente tornem cls. Intimem-se.

30/07/2019 Conclusos para Despacho 

30/07/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70017391-7 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 30/07/2019 13:15

30/07/2019 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0196/2019 Data da Disponibilização: 30/07/2019 Data da Publicação: 31/07/2019 Número do Diário:
2858 Página: 1279/1281

29/07/2019 Remetido ao DJE 
Relação: 0196/2019 Teor do ato: Ciência ao Impetrante acerca das certidões do Sr. Oficial de Justiça quanto ao
mandado cumprido negativo às fls. 343 e mandado cumprido parcialmente às fls. 344/351. Advogados(s): Osvaldo
Flausino Junior (OAB 145063/SP)

23/07/2019 Ato Ordinatório - Publicável 
Ciência ao Impetrante acerca das certidões do Sr. Oficial de Justiça quanto ao mandado cumprido negativo às fls.
343 e mandado cumprido parcialmente às fls. 344/351.

23/07/2019 Mandado Juntado 

16/07/2019 Mandado Devolvido Cumprido Parcialmente 
Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Parcialmente

11/07/2019 Mandado Devolvido Cumprido Negativo 
Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Negativo

05/07/2019 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0172/2019 Data da Disponibilização: 05/07/2019 Data da Publicação: 10/07/2019 Número do Diário:
2843 Página: 1364/1365

04/07/2019 Remetido ao DJE 
Relação: 0172/2019 Teor do ato: Vistos. Fls. 330/331: Cobre-se com urgência a devolução dos mandados

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=43680076&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=43680076&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=42781771&nmRecursoAcessado=Decis%C3%A3o
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=42781771&nmRecursoAcessado=Decis%C3%A3o
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=42284104&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+N%C3%A3o+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=42284104&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+N%C3%A3o+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=42283458&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=42283458&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41953495&nmRecursoAcessado=Decis%C3%A3o
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41953495&nmRecursoAcessado=Decis%C3%A3o
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41612428&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41612428&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41578772&nmRecursoAcessado=Mandado+Devolvido+Cumprido+Parcialmente
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41578772&nmRecursoAcessado=Mandado+Devolvido+Cumprido+Parcialmente
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41338684&nmRecursoAcessado=Mandado+Devolvido+Cumprido+Negativo
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41338684&nmRecursoAcessado=Mandado+Devolvido+Cumprido+Negativo
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expedidos. Intimem-se. Advogados(s): Osvaldo Flausino Junior (OAB 145063/SP)

02/07/2019 Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica

02/07/2019 Decisão 
Vistos. Fls. 330/331: Cobre-se com urgência a devolução dos mandados expedidos. Intimem-se.

28/06/2019 Conclusos para Despacho 

28/06/2019 Mandado Devolvido Cumprido Positivo 
Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo

28/06/2019 Documento Juntado 

27/06/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70014777-0 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 27/06/2019 17:38

28/05/2019 Certidão de Publicação Expedida 
Relação :0141/2019 Data da Disponibilização: 28/05/2019 Data da Publicação: 29/05/2019 Número do Diário:
2817 Página: 1510/1511

27/05/2019 Remetido ao DJE 
Relação: 0141/2019 Teor do ato: Logo, INDEFIRO, ao menos por ora, a liminar perseguida sem prejuízo de sua
reapreciação depois de oportunizado o contraditório, caso reiterada. No mais, notifiquem-se as Autoridades tidas
como coatoras a prestarem as informações no prazo legal (art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 12.019, de 7 de
agosto de 2009). Caso ainda não margeadas aos autos as necessárias diligências do Sr. Oficial de Justiça, cumpra-
se como diligência do juízo dada a urgência da questão. Posteriormente, se o caso, intime-se o Impetrante ao
necessário recolhimento, liberando-se em seguida tal verba ao respectivo auxiliar do juízo que efetivou as
notificações pessoais ora determinadas. No que se refere ao INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - INTS, notifique-se-o pela via postal, tão logo comprovado o
prévio recolhimento, pelo Impetrante, da respectiva taxa judiciária. Sem prejuízo, dê-se ciência do feito ao órgão
de representação judicial da Pessoa Jurídica interessada (que deverá ser previamente cadastrada pelo Cartório
junto ao Sistema SAJ em relação ao presente feito, na condição de "Terceiro Interessado"), enviando-lhe cópia da
inicial (e, se caso, aditamento) para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inciso II, da Lei do Mandado de
Segurança). Em seguida, prestadas as informações solicitadas ou certificado o decurso de prazo para tanto,
tornem-me oportunamente conclusos para sentença ou outra decisão que couber. Servirá a presente decisão, por
cópia assinada digitalmente, como MANDADO E/OU OFÍCIO, conforme o caso. Cumpra-se, com urgência. Intime-
se. Advogados(s): Osvaldo Flausino Junior (OAB 145063/SP)

22/05/2019 Certidão de Cartório Expedida 
Certidão - Genérica

22/05/2019 Mandado Expedido 
Mandado nº: 075.2019/002919-0 Situação: Cumprido - Ato positivo em 31/05/2019 Local: Cartório da 2ª Vara

22/05/2019 Mandado Expedido 
Mandado nº: 075.2019/002917-4 Situação: Cumprido parcialmente em 17/07/2019 Local: Cartório da 2ª Vara

22/05/2019 Mandado Expedido 
Mandado nº: 075.2019/002915-8 Situação: Cumprido - Ato negativo em 17/07/2019 Local: Cartório da 2ª Vara

22/05/2019 Ato Ordinatório - Não Publicável 
Ato Ordinatório - Genérico - Com Atos e Não Publicável

22/05/2019 Não Concedida a Medida Liminar 
Logo, INDEFIRO, ao menos por ora, a liminar perseguida sem prejuízo de sua reapreciação depois de oportunizado
o contraditório, caso reiterada. No mais, notifiquem-se as Autoridades tidas como coatoras a prestarem as
informações no prazo legal (art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 12.019, de 7 de agosto de 2009). Caso ainda não
margeadas aos autos as necessárias diligências do Sr. Oficial de Justiça, cumpra-se como diligência do juízo dada
a urgência da questão. Posteriormente, se o caso, intime-se o Impetrante ao necessário recolhimento, liberando-
se em seguida tal verba ao respectivo auxiliar do juízo que efetivou as notificações pessoais ora determinadas. No
que se refere ao INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
- INTS, notifique-se-o pela via postal, tão logo comprovado o prévio recolhimento, pelo Impetrante, da respectiva
taxa judiciária. Sem prejuízo, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Pessoa Jurídica
interessada (que deverá ser previamente cadastrada pelo Cartório junto ao Sistema SAJ em relação ao presente
feito, na condição de "Terceiro Interessado"), enviando-lhe cópia da inicial (e, se caso, aditamento) para que,
querendo, ingresse no feito (art. 7º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança). Em seguida, prestadas as
informações solicitadas ou certificado o decurso de prazo para tanto, tornem-me oportunamente conclusos para
sentença ou outra decisão que couber. Servirá a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como
MANDADO E/OU OFÍCIO, conforme o caso. Cumpra-se, com urgência. Intime-se.

22/05/2019 Petição Juntada 
Nº Protocolo: WBRT.19.70011693-0 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 22/05/2019 12:35

21/05/2019 Conclusos para Decisão 

20/05/2019 Distribuído Livremente (por Sorteio) (movimentação exclusiva do distribuidor) 

Petições diversas

Data Tipo
22/05/2019 Petições Diversas 
27/06/2019 Petições Diversas 
30/07/2019 Petições Diversas 
03/08/2019 Petições Diversas 
16/08/2019 Petições Diversas 
16/08/2019 Manifestação do MP 
25/09/2019 Petições Diversas 
15/10/2019 Petições Diversas 
14/11/2019 Contestação 
04/12/2019 Manifestação do MP 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41282405&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41282405&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41198485&nmRecursoAcessado=Decis%C3%A3o
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=41198485&nmRecursoAcessado=Decis%C3%A3o
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40343429&nmRecursoAcessado=Mandado+Devolvido+Cumprido+Positivo
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40343429&nmRecursoAcessado=Mandado+Devolvido+Cumprido+Positivo
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40254890&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40254890&nmRecursoAcessado=Certid%C3%A3o+de+Cart%C3%B3rio+Expedida
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=230001XT70000&processo.foro=75&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Simone+Araujo+de+Oliveira+Papaiz&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1&gateway=true%23liberarAutoPorSenha
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40251824&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+N%C3%A3o+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40251824&nmRecursoAcessado=Ato+Ordinat%C3%B3rio+-+N%C3%A3o+Public%C3%A1vel
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40243335&nmRecursoAcessado=N%C3%A3o+Concedida+a+Medida+Liminar
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/abrirDocumentoVinculadoMovimentacao.do?processo.codigo=230001XT70000&cdDocumento=40243335&nmRecursoAcessado=N%C3%A3o+Concedida+a+Medida+Liminar
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20/02/2020 Indicação de Provas 
28/02/2020 Indicação de Provas 

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

Desenvolvido pela Softplan em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI


