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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Presidência
V CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA E DELEGAÇAO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
EDITAL Nº 01, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.
(REPUBLICADO EM 18 DE JANEIRO DE 2021 – INCLUSÃO DE SERVENTIAS – REABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Desembargadora Elizabete Anache, Corregedora-Geral de Justiça Adjunta do Estado de Mato Grosso do Sul, por
delegação conferida pelo Órgão Especial por meio da Resolução nº 188, de 22 de novembro de 2017, e a Portaria n.° 1.687,
de 6 de fevereiro de 2020, cumprindo o que determina o § 3º do artigo nº 236 da Constituição Federal, torna pública, para
conhecimento de todos os interessados, a realização do V Concurso Público destinado à outorga de delegação de serviços
notariais e registrais, em serventias no Estado de Mato Grosso do Sul, que se regerá pelas normas indicadas na Resolução
nº 81, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, pela Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, pela
legislação em vigor e pelas normas estabelecidas neste edital.
1. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO E DE SUA OPERACIONALIZAÇÃO
1.1. A Comissão Organizadora do Concurso é composta pela Desembargadora Elizabete Anache, que a preside; pelos
Juízes de Direito Alexandre Branco Pucci, Fernando Paes de Campos e Renato Antonio de Liberali; pelo Representante
do Ministério Público Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda; pelo Representante da Ordem dos Advogados
do Brasil – Secção Mato Grosso do Sul Sérgio Silva Muritiba e pelos representantes dos titulares das Serventias Extrajudiciais
Notarial Ricardo Kling Donini e Registral Juan Pablo Corrêa Gossweiler.
1.2. A Comissão Organizadora do Concurso tem como suplentes o Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques; os
Juízes de Direito Fernando Chemin Cury, Fábio Possik Salamene e César Castilho Marques; o Representante do Ministério
Público Promotor de Justiça Fábio Ianni Goldfinger; Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Mato Grosso
do Sul Carla Guedes Cafure e os representantes dos titulares das Serventias Extrajudiciais Notário Ely Ayache e Registradora
Naurelina Colman.
1.3. Para a realização do Concurso, haverá o auxílio operacional do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos
e Assistência Social – Instituto Consulplan, obedecidas às normas do presente edital, sob a supervisão da Comissão
Organizadora do Concurso. O Instituto Consulplan poderá ser contatado pelo telefone 0800-283-4628, e-mail: atendimento@
institutoconsulplan.org.br ou pelo endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
1.3.1. Prestarão o auxílio operacional em nome do Instituto Consulplan: Fabiana Silva Melo, Gabriela Dalla Paula Gusman
Serenário, Jéssica Berbert Calcagno, Leiziany Silva Rubim, Margarida Maria Espósito dos Santos, Nilo Sérgio Amaro Filho e
Pedro Henrique Bouzada Fraga.
1.4. Os documentos ou requerimentos mencionados neste edital, conforme o caso, deverão ser encaminhados para a sede
Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social - Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, Sala A, Bairro
Safira, CEP 36883-031, Muriaé/MG.
1.5. Em todas as referências a horários neste edital, deve ser considerado o horário da cidade de Campo Grande, capital do
Estado de Mato Grosso do Sul.
1.6. O inteiro teor do edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e estará
disponível nos endereços eletrônicos www.institutoconsulplan.org.br e www.tjms.jus.br, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a obtenção e leitura desse documento.
2. DO OBJETO DO CONCURSO E DAS VAGAS
2.1. O Concurso Público destina-se à seleção dos interessados na outorga de delegação de serviços notariais e registrais,
pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, em serventias atualmente vagas.
2.2. As serventias vagas, em número de 60 (sessenta), sendo 40 (quarenta) a serem preenchidas por candidatos inscritos no
critério de Provimento e 20 (vinte) a serem preenchidas por candidatos inscritos no critério de Remoção.
2.2.1. A relação das serventias vagas, com a indicação do provimento, consta do Anexo I deste edital.
2.2.2. A designação das serventias reservadas a candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência será
determinada mediante sorteio, o qual será realizado no dia 29 de abril de 2021.
2.3. Os candidatos aprovados não poderão ser aproveitados em serventias que surgirem após a publicação deste edital.
2.4. A outorga da Delegação depende do preenchimento dos requisitos a seguir elencados, a serem comprovados nos
termos deste edital.
2.4.1. Para o candidato ao concurso de provimento:
a. ter nacionalidade brasileira;
b. estar em exercício pleno dos direitos civis e políticos;
c. estar quite com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino;
d. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da delegação;
e. não possuir antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com a outorga da delegação;
f. ser bacharel em direito ou ter completado dez anos de exercício de função, até a data da primeira publicação deste edital
de reabertura do V concurso, em serviço notarial ou de registro;
g. comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada.
2.4.2. Para o candidato ao concurso de remoção:
a. estar no exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, no Estado de Mato Grosso do Sul, por mais
de dois anos, na data da primeira publicação deste edital de reabertura do V concurso;
b. comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada;
c. estar no exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, no Estado de Mato Grosso do Sul até a data
da outorga.
2.5. Somente poderão concorrer à remoção candidatos titulares de Delegações do Estado de Mato Grosso do Sul.
2.5.1. Em decorrência do item anterior (2.5), não serão aceitas inscrições para remoção de candidatos titulares de Delegações
de outros Estados da Federação ou do Distrito Federal, sendo esta situação verificada na etapa de Inscrição definitiva.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

3

2.6. Pelos atos praticados em decorrência das funções a eles atribuídas, os notários e os registradores têm direito, a
título de remuneração, aos emolumentos fixados na Lei de Custas e Emolumentos do Estado de Mato Grosso do Sul e nas
leis específicas em vigor, a serem pagos pelo interessado no ato do requerimento ou apresentação do título, bem como ao
ressarcimento por eventuais atos gratuitos praticados.
3. DAS INSCRIÇÕES PRELIMINARES
3.1. São condições para a inscrição preliminar:
a. ter nacionalidade brasileira;
b. encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
c. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d. conhecer e estar de acordo com as exigências do presente edital.
3.2. Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição realizada e efetivada
(por meio de pagamento ou isenção do valor da inscrição) por um mesmo candidato para um mesmo critério de ingresso
(Provimento ou Remoção), somente será considerada válida aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada
pela data e hora de envio, via Internet, do requerimento através do sistema de inscrições on-line do Instituto Consulplan.
Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo
reclamações posteriores nesse sentido.
3.3. O valor da taxa de inscrição preliminar é de R$ 300,00 (trezentos reais).
3.4. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou
www.tjms.jus.br, de acordo com subitem 3.4.1 deste edital, de 14h do dia 28 de janeiro de 2021 às 16h do dia 18 de março
de 2021.
3.4.1. Para inscrever-se pela Internet, o candidato deverá:
a. conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos;
b. acessar os endereços eletrônicos www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br, link correspondente às inscrições do
Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso do Sul
- Edital nº 001/2019, no período compreendido entre as 14h do dia 28 de janeiro de 2021 às 16h do dia 18 de março de 2021;
c. preencher a Ficha de Inscrição, indicando qual a opção de sua escolha quanto ao critério de ingresso (provimento ou
remoção);
d. confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela Internet;
e. gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição;
f. efetuar o pagamento do boleto bancário referente ao valor da inscrição até o dia 19 de março de 2021, em qualquer
banco, bem como nas casas lotéricas e Correios, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada
instituição, ou ainda por meio de Internet Banking ou caixa eletrônico.
3.4.2. A inscrição será feita por critério de ingresso (provimento ou remoção), devendo o candidato realizar novo procedimento
de inscrição, caso opte por concorrer aos dois critérios.
3.4.3. A inscrição preliminar implica a completa ciência e aceite quanto aos termos deste edital. Assim, ao realizar sua
inscrição preliminar nos termos do item 3.4.1 ou 3.5, se houver pedido de isenção da taxa, o candidato declara, sob as penas
da lei, atender às condições para inscrição preliminar, em especial quanto a estar quite com o Serviço Militar e com a Justiça
Eleitoral e que as informações prestadas na Ficha Eletrônica correspondem à verdade.
3.4.4. O boleto bancário a que se refere a alínea “e” do subitem 3.4.1 deste edital será emitido em nome do candidato e
deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código
de barras.
3.4.5. Todos os candidatos que solicitarem inscrição no período de 14h do dia 28 de janeiro de 2021 às 16h do dia 18 de
março de 2021 poderão reimprimir, caso necessário, e pagar, impreterivelmente, seu boleto bancário, no máximo, até o dia
19 de março de 2021, sob pena de não efetivação da inscrição, exceto se isento do pagamento nos termos do item 3.5 e seus
subitens.
3.4.5.1. Estará disponível para impressão, durante o período de inscrição preliminar, a segunda via do boleto bancário.
3.4.5.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra,
o candidato deverá antecipar o pagamento para o último dia útil anterior à data limite estabelecida no item 3.4.5 deste edital.
3.4.5.3. Não será efetivada a inscrição cujo boleto bancário não for identificado pelo Instituto Consulplan devido a erro do
candidato no lançamento dos seus dados cadastrais.
3.4.5.2. A inscrição somente será processada e efetivada após a confirmação ao Instituto Consulplan, pela instituição
bancária, do pagamento do valor da inscrição concernente ao candidato, sendo automaticamente cancelado o requerimento em
que o pagamento não for comprovado.
3.4.5.3. Quando do pagamento do boleto, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição
nela registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo
candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
3.4.5.4. O TJMS e o Instituto Consulplan não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem
imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, eventuais equívocos provocados por operadores das
instituições bancárias assim como no processamento do boleto bancário, congestionamento das linhas de comunicação, falhas
de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios
que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário ou da segunda via deste.
3.4.5.7. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência no pagamento do valor da inscrição.
3.5. Poderão obter isenção da taxa de inscrição preliminar, os candidatos que:
3.5.1. Atendam às condições da Lei Estadual nº 4.827, de 10 de março de 2016, devendo efetuar sua inscrição preliminar
nos termos do item 3.4.1, indicar no campo específico a modalidade de isenção a qual deseja solicitar, imprimindo o respectivo
boleto bancário, não efetuar seu pagamento e enviar para o endereço indicado no item 1.4 os seguintes documentos para obter
a isenção da taxa de inscrição preliminar:
a. Cópia do documento oficial de identidade;
b. Comprovante expedido pela Rede Hemosul-MS (Hemorrede de Mato Grosso do Sul), em papel timbrado, com data,
assinatura e carimbo do responsável, de ter, efetivamente, realizado doação de células de medula óssea para transplante, até a
data de publicação deste edital de reabertura do V Concurso Público.
3.5.2. Atendam às condições da Lei Estadual nº 2.557, de 13 de dezembro de 2002, devendo efetuar sua inscrição preliminar
nos termos do item 3.4.1, indicar no campo específico a modalidade de isenção a qual deseja solicitar, imprimindo o respectivo
boleto bancário, não efetuar seu pagamento e enviar para o endereço indicado no item 1.4 os seguintes documentos para obter
a isenção da taxa de inscrição preliminar:
a. Cópia do documento oficial de identidade;
b. Comprovar a condição de desempregado e/ou a condição de carente, conforme previsto e exigido pelo Decreto nº 11.232,
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de 27 de maio de 2003 e suas alterações, apresentando inclusive o “Requerimento de isenção de taxa de inscrição em concurso
público”, acompanhado dos documentos exigidos na legislação retromencionada.
3.5.3. Atendam às condições da Lei Estadual nº 2.887, de 21 de setembro de 2004, devendo efetuar sua inscrição preliminar
nos termos do item 3.4.1, indicar no campo específico a modalidade de isenção a qual deseja solicitar, imprimindo o respectivo
boleto bancário, não efetuar seu pagamento e enviar para o endereço indicado no item 1.4, os seguintes documentos para obter
a isenção da taxa de inscrição preliminar:
a. Cópia do documento oficial de identidade;
b. Atestado original de comprovação da doação voluntária de sangue, coletada por instituição autorizada pela Hemorrede
MS, da Secretaria de Estado da Saúde, emitido em papel timbrado, com assinatura e nome completo (legível) do responsável da
entidade coletora, contendo ainda a data da doação.
3.5.3.1. Considera-se doador voluntário de sangue aquele que doe ou que tenha doado sangue, no mínimo, uma vez a cada
seis meses, durante um período de dois anos.
3.5.3.2. O atestado de comprovação de doação será retido pelo Instituto Consulplan, não podendo ser utilizado em mais de
uma inscrição.
3.5.4. Atendam às condições da Lei Estadual nº 5.386, de 30 de agosto de 2019, devendo efetuar sua inscrição preliminar
nos termos do item 3.4.1, indicar no campo específico a modalidade de isenção a qual deseja solicitar, imprimindo o respectivo
boleto bancário, não efetuar seu pagamento e enviar para o endereço indicado no item 1.4, os seguintes documentos para obter
a isenção da taxa de inscrição preliminar:
a. cópia do documento oficial de identidade;
b. documento expedido pela Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, contendo o nome completo do eleitor, as
funções desempenhadas, o turno e as datas das eleições, que comprove o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo,
dois eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivos ou não.
3.5.4.1. Considera-se como eleitor convocado e nomeado o candidato que presta serviços à Justiça Eleitoral do Estado de
Mato Grosso do Sul no período de eleições, plebiscitos e referendos, na condição de:
a. presidente de mesa, primeiro e segundo mesários, secretários e suplentes;
b. membro, escrutinador e auxiliar de junta eleitoral;
c. coordenador de seção eleitoral;
d. secretário de prédio e auxiliar de juízo;
e. designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aquele destinado à preparação e montagem dos locais
de votação.
3.5.4.2. Entende-se como período de eleição, para os fins desta Lei, a véspera e o dia do pleito e considera-se cada turno
como uma eleição.
3.5.5. O pedido de isenção somente poderá ser requerido através do link de inscrição, no período de 28 de janeiro de 2021
a 01 de fevereiro de 2021.
3.5.6. Os documentos estabelecidos nos itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4 deste edital deverão ser encaminhados via SEDEX
ou Carta Registrada com AR para o Instituto Consulplan, no endereço indicado no item 1.4 deste edital, com postagem entre os
dias 28 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021.
3.5.6.1. A documentação discriminada nos itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4 deste edital deverá ser entregue em um envelope
fechado, identificado externamente em sua face frontal com os seguintes dados: “Concurso Público de Provas e Títulos para
a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital nº 001/2019, Ref.: “Isenção do
pagamento do valor da inscrição”, contendo, ainda, nome completo do candidato, número(s) de inscrição(ões) e o critério de
ingresso (provimento e/ou remoção) pretendido.
3.5.6.2. O candidato que solicitar a isenção do pagamento da inscrição em ambos os critérios de ingresso (provimento e
remoção) poderá apresentar apenas uma vez a documentação discriminada nos itens 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4 deste edital.
3.5.7. As informações prestadas nas declarações e documentos apresentados pelo candidato (ou seu procurador) serão
de inteira responsabilidade do candidato, podendo este a qualquer momento ser eliminado do concurso e responder por crime
contra a fé pública, sem prejuízo de outras sanções legais.
3.5.8. Todas as declarações a que se refere o item 3.5.2 deste edital deverão ser datadas e assinadas pelo candidato ou
por seu procurador devidamente constituído, cuja cópia do instrumento de procuração deverá ser encaminhada juntamente
à documentação de isenção, que se responsabilizará por todas as informações prestadas, sob pena de incorrer em crime de
falsidade ideológica, nos termos da legislação correspondente.
3.5.9. A simples solicitação por meio do link de inscrição ou o simples envio da documentação não garante ao interessado
a isenção de pagamento da taxa de inscrição preliminar, a qual estará sujeita à análise e deferimento por parte do Instituto
Consulplan, por delegação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
3.5.10. O envio da documentação exigida nos itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4 será de responsabilidade exclusiva do
candidato. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e o Instituto Consulplan não se responsabilizam por qualquer
tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação.
3.5.11. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição preliminar via fax ou via correio eletrônico.
3.5.12. Será desconsiderado o pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição preliminar do candidato que:
a. omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b. fraudar e/ou falsificar documentos;
c. pleitear a isenção sem apresentar cópia dos documentos indicados neste edital.
3.5.13. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição preliminar será divulgado no dia 12 de fevereiro
de 2021 pela internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br.
3.5.13.1. A fundamentação sobre o indeferimento do pedido de isenção estará disponível para consulta individualizada no
endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir da publicação a que se refere o subitem 3.5.13 deste edital.
3.5.14. Julgados os eventuais recursos, o resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
preliminar será divulgado no dia 16 de março de 2021, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou
www.tjms.jus.br.
3.5.15. Os candidatos cujos pedidos de isenção não tiverem sido deferidos, deverão efetuar o pagamento da taxa de
inscrição preliminar a partir do boleto bancário, até o prazo estabelecido no item 3.4.5.
3.5.16. Em sendo efetuado o pagamento do boleto bancário pelo candidato, não serão aceitos pedidos de restituição do
valor da taxa de inscrição preliminar, por pedido de isenção.
3.6. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos inscritos, os dados cadastrais informados no ato de inscrição
preliminar.
3.6.1. O Processo de Inscrição Preliminar somente se completa com o atendimento às condições de inscrição preliminar,
com o preenchimento dos campos obrigatórios da Ficha de Inscrição Preliminar e com o pagamento do respectivo valor da Taxa
Inscrição Preliminar até a data limite indicada no item 3.4.5 ou o deferimento do pedido de isenção.
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3.7. O Instituto Consulplan não se responsabiliza por solicitações de inscrição preliminar não recebidas por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, aos quais não tenha dado causa.
3.8. São considerados desistentes os candidatos que:
a.
tenham realizado sua inscrição preliminar preenchendo a Ficha Eletrônica e não pago o respectivo valor, nos termos
do item 3.4.5 ou;
b.
tenham realizado sua inscrição preliminar preenchendo a Ficha Eletrônica e, não tendo deferido seu pedido de isenção,
tenham deixado de efetuar o pagamento do respectivo valor, nos termos do item 3.4.5.
3.9. A Ficha de Inscrição Preliminar e o pagamento da respectiva taxa ou a isenção da mesma são pessoais e intransferíveis,
pelo que, uma vez efetuada a inscrição preliminar, não serão aceitos pedidos de alteração do critério de ingresso (provimento ou
remoção) indicados pelo candidato no requerimento de inscrição, de transferência de inscrições entre pessoas, de alteração na
inscrição da condição de candidato de ampla concorrência para a condição de deficiente.
3.10. O valor da inscrição preliminar, uma vez pago, não será restituído.
3.11. O recibo de pagamento do boleto bancário, para os não isentos do pagamento da taxa de inscrição preliminar, será o
comprovante de sua inscrição preliminar no concurso, não sendo considerado para esse fim o comprovante de agendamento ou
extrato bancário.
3.12. Não será aceito pagamento do valor da inscrição por meio de depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito
em conta corrente, documento de ordem de crédito - DOC, cheque, ordens de pagamento, cartão de crédito ou qualquer outra
forma diferente daquelas previstas neste edital.
3.13. Não haverá inscrição preliminar condicional e nem por correspondência. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento
de inscrição preliminar que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada.
3.14. As inscrições realizadas no período de 7 de janeiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2020, com o devido pagamento da
taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção, permanecem válidas e confirmadas no presente certame, inclusive no
que tange ao disciplinado no item 3.2 deste Edital.
4. DAS SERVENTIAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
4.1. Do total de serventias previsto neste edital, 5% (cinco por cento) serão reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD.
4.1.1. Consideram-se Pessoas com Deficiência - PcD aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas na Lei nº
13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 5.296/2004 e na Súmula 377,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as quais têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que
a deficiência seja compatível com as atribuições da função.
4.2. O candidato, Pessoa com Deficiência, deverá encaminhar via SEDEX ou carta registrada, ambos com AR, para o
Instituto Consulplan, com postagem até o dia 19 de março de 2021, requerimento endereçado à Comissão Organizadora do
Concurso, com solicitação de enquadramento no item 4.1, indicando seu número de CPF e anexando laudo médico original ou
cópia autenticada, no qual estejam atestadas a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, sendo obrigatória
também a indicação no laudo do nome do médico e seu CRM.
4.2.1. O documento a que se refere o item anterior deverá ser apresentado em um envelope fechado, identificado
externamente em sua face frontal com os seguintes dados: “Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações
de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital nº 001/2019, Ref.: Inscrição - Vagas Reservadas”, contendo,
ainda, nome completo do candidato, número(s) de inscrição(ões) e o critério de ingresso (provimento e/ou remoção) pretendido.
4.2.2. O fornecimento do laudo médico original ou cópia autenticada é de responsabilidade exclusiva do candidato. O
Tribunal de Justiça e o Instituto Consulplan não se responsabilizam por qualquer tipo de óbice que impeça a chegada do laudo
a seu destino.
4.2.3. O laudo médico valerá somente para este concurso público, não podendo ser devolvido ou fornecida cópia.
4.2.4. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas de ambos os critérios de ingresso (provimento e remoção),
poderá apresentar apenas uma vez o documento discriminado no subitem 4.2 deste edital.
4.3. O candidato, Pessoa com Deficiência, ainda, ao preencher a Ficha de inscrição, deverá proceder da seguinte forma:
a. informar se é candidato, Pessoa com Deficiência;
b. informar e especificar o tipo da deficiência;
c. manifestar interesse em concorrer às vagas reservadas aos candidatos, Pessoa com Deficiência;
d. solicitar, se for o caso, condição diferenciada, incluído o tempo adicional, e indicar as tecnologias assistivas e condições
específicas de que necessita para a realização das provas, observado o Anexo do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018.
4.4. O candidato que não atender ao disposto no item 4.2 deste edital concorrerá apenas às vagas de ampla concorrência,
mesmo se houver declarado no requerimento de inscrição a intenção de concorrer às vagas reservadas aos candidatos, Pessoa
com Deficiência.
4.5. O candidato, Pessoa com Deficiência, que, eventualmente, não especificar no requerimento de inscrição a condição
diferenciada de que necessita para realização das provas, nos termos da alínea “d” do item 4.3 deste edital, poderá fazê-lo por
meio de requerimento, datado e assinado, o qual deverá ser apresentado ao Instituto Consulplan no prazo e na forma dispostos
no item 6.2 deste edital.
4.6. O candidato que não preencher no requerimento de inscrição o campo específico sobre o interesse em concorrer às
vagas reservadas aos candidatos, Pessoa com Deficiência, terá a sua inscrição processada apenas como candidato de ampla
concorrência e não poderá alegar posteriormente a condição de deficiente para reivindicar a prerrogativa legal.
4.7. O candidato, Pessoa com Deficiência, que não tiver o interesse em concorrer às vagas reservadas poderá fazê-lo por
responsabilidade pessoal, informando essa opção no requerimento de inscrição, e concorrerá somente às vagas de ampla
concorrência, não podendo alegar posteriormente a condição de deficiente para reivindicar a prerrogativa legal.
4.8. Os candidatos que apresentarem requerimento nos termos do item 4.2 e tiverem preliminarmente deferida esta
condição, submeter-se-ão, quando convocados, a exame médico oficial ou credenciado pelo Tribunal de Justiça, que terá
decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como Pessoa com Deficiência ou não.
4.8.1. A convocação a que se refere o item 4.8 será disponibilizada na internet, no endereço eletrônico www.
institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br, após a realização da prova escrita prática, com no mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência, indicando os locais, dias e horários dos exames médicos dos candidatos.
4.8.2. Não haverá, em qualquer hipótese, realização de exames fora da data, horário e local marcados para todos os
candidatos, na respectiva convocação.
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4.9. Deixará de concorrer às serventias reservadas o candidato que requerer a condição de Pessoa com Deficiência e:
a. deixar de atender, em seus exatos termos, o disposto nos itens 4.2 e 4.8 e seus subitens deste edital ou não conste da
convocação mencionada no item 4.8.1 ou;
b. que não for qualificado como Pessoa com Deficiência - PcD no exame médico estabelecido no item 4.8.
4.10. Os candidatos, Pessoa com Deficiência, por ocasião da escolha das serventias vagas, deverão optar pela classificação
geral ou pela classificação específica para serventias reservadas.
4.10.1. Ao efetuar a escolha de uma serventia vaga a partir de uma das classificações indicadas no item 4.10 estará,
automaticamente, declinando e desistindo da escolha a partir da outra classificação.
4.10.2. Os candidatos, Pessoa com Deficiência, aprovados e classificados, que excederem às serventias a eles reservadas,
serão convocados para efeito de escolha, segundo a ordem geral de classificação no respectivo grupo/provimento.
4.10.3. A classificação dos candidatos quanto às serventias reservadas a Pessoas com Deficiência obedecerá aos mesmos
critérios adotados para os demais candidatos.
4.11. Não havendo candidatos aprovados e classificados para as serventias reservadas a Pessoas com Deficiência, essas
serão ocupadas pelos demais candidatos aprovados e classificados.
4.12. O requerimento a que se refere o item 4.2 não se constitui solicitação de condições especiais para realização de
provas. O candidato, Pessoa com Deficiência, que necessitar de condições especiais de prova, deverá apresentar requerimento
específico para tanto, nos termos do item 6.2 deste edital.
5. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LOCAL DA PROVA OBJETIVA DE SELEÇÃO
5.1. Será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e no endereço eletrônico www.
institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br a relação dos inscritos e a dos que não tiveram a inscrição preliminar deferida, por
critério de ingresso (provimento e remoção), até a data limite de 07 de abril de 2021, em duas listas, sendo a primeira uma lista
geral, incluídos os candidatos, Pessoa com Deficiência, e a segunda uma lista somente com os nomes destes últimos.
5.1.1. A fundamentação objetiva sobre indeferimento da inscrição preliminar estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a partir da publicação a que se refere o subitem 5.1 deste edital.
5.1.2. Julgados eventuais recursos, será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e no
endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br a relação definitiva dos inscritos e a dos que não tiveram
a inscrição preliminar deferida, por critério de ingresso (provimento e remoção), em duas listas, sendo a primeira uma lista geral,
incluídos os candidatos, Pessoa com Deficiência e, a segunda, uma lista somente com os nomes destes últimos.
5.2. O Cartão de Confirmação de Inscrição para cada etapa será disponibilizado no endereço eletrônico www.
institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à realização da respectiva etapa.
5.3. A consulta e impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição são de exclusiva responsabilidade do candidato que tiver
sua inscrição efetivada.
5.4. O candidato é responsável pela conferência do Cartão de Confirmação de Inscrição, especialmente quanto aos seus
dados pessoais, critério de ingresso (provimento e/ou remoção), local, data e hora de realização das suas provas.
5.4.1. Em caso de ocorrência de divergência do Documento de Confirmação de Inscrição, o candidato deverá solicitar a
correção ao Instituto Consulplan, no dia e hora da realização das suas provas objetivas, apresentando o documento oficial de
identificação que será verificado pelo fiscal, sendo efetuado o lançamento da correção no termo de ocorrências da sala.
5.4.2. Será indeferido qualquer pedido relativo ao item anterior (5.4.1) quando se constituir em alteração das condições
expressas na Ficha de Inscrição, nos termos do item 3.9 deste edital.
6. DAS PROVAS
6.1. O Concurso Público será efetuado mediante aplicação de provas objetiva de seleção, escrita e prática, oral e de títulos,
em que serão avaliados os conhecimentos e/ou habilidades técnicas dos candidatos sobre as matérias relacionadas à atividade
Notarial e de Oficial de Registro.
6.1.1. Todos os programas, objetos das provas, constam do Anexo II do presente edital.
6.1.2. A prova objetiva de seleção será distinta para cada modalidade de ingresso (provimento e remoção).
6.1.3. Os candidatos a serventias para ingresso por provimento e remoção (duas inscrições) realizarão prova única nas
seguintes avaliações – prova escrita e prática e prova oral; tendo avaliados seus títulos na Prova de Títulos, especificamente
para o concurso de ingresso por provimento e para o concurso de ingresso por remoção.
6.2. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de provas, Pessoa com Deficiência ou
não, deverão marcar a opção em campo específico do requerimento de inscrições, indicando os recursos de que necessitam e
encaminhar via SEDEX ou Carta Registrada com AR para o Instituto Consulplan, com postagem até o dia 19 de março de 2021,
o laudo médico original ou cópia autenticada nos termos do item 4.2 deste edital.
6.2.1. O candidato que não atender ao disposto no item 6.2 até a data limite estabelecida, não terá a condição especial de
prova disponibilizada, excepcionadas as situações descritas no subitem 6.2.4.
6.2.2. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas poderá fazê-lo, desde que requeira
nos termos do item 6.2, estando ciente que não haverá compensação do tempo de amamentação em seu favor.
6.2.2.1. A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata), sendo a permanência e o respectivo local autorizados pela Coordenação Local de Aplicação de Prova.
6.2.2.2. Os candidatos que, por razões de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos, aparelho auricular,
medidor de glicemia, sondas ou outros instrumentos metálicos deverão encaminhar laudo médico (original ou cópia autenticada),
impreterivelmente até o dia 19 de março de 2021, ao Instituto Consulplan, por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso
de Recebimento (AR), com os custos correspondentes por conta do candidato.
6.2.2.3. No caso de descumprimento do subitem 6.2.2.2 deste edital ou se for verificada a má-fé no uso dos referidos
aparelhos, os candidatos poderão ser eliminados do certame.
6.2.3. A decisão dos requerimentos previstos no item 6.2 caberá ao Instituto Consulplan, de maneira que o atendimento
ao solicitado dependerá da possibilidade de operacionalização, observada a legislação específica, bem como a viabilidade e
razoabilidade do pedido.
6.2.4. Nos casos de força maior ocorrida após o término das inscrições, o candidato que não estiver concorrendo às vagas
reservadas e que necessitar de condição diferenciada para a realização das provas de qualquer uma das fases do Concurso,
deverá enviar requerimento e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), via correio eletrônico (atendimento@
institutoconsulplan.org.br), e, também, na forma especificada nos subitens 6.2 deste edital.
6.2.5. O requerimento a que se refere o item 6.2 não se constitui no previsto no item 4.1 (serventias reservadas a PcD), nem
com ele guarda qualquer relação.
6.3. O candidato, Pessoa com Deficiência ou que requerer condição especial de prova nos termos do item 6.2, participará
do concurso em igualdade de condições com os demais no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, à aplicação das
provas e à(s) nota(s) mínima(s) exigidas neste edital.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

7

6.3.1. O candidato, Pessoa com Deficiência, que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerêlo, mediante parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, justificando a necessidade do atendimento requerido,
encaminhando tal requerimento juntamente com aquele indicado no item 6.2.
6.4. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar original de documento oficial de identificação com
foto, sendo assim reconhecidos: a carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; a carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos etc.); o Passaporte brasileiro válido; o Certificado de Reservista; a carteira funcional expedida
por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a Carteira
Nacional de Habilitação.
6.4.1. Diante da necessidade de identificação civil dos candidatos durante a realização das provas e em razão da proibição
de utilização e de porte de celulares e equipamentos eletrônicos, não será permitida a apresentação exclusiva da Carteira
Nacional de Habilitação em meio eletrônico (CNH-e). Para fins de identificação civil, o candidato deverá apresentar documento
original com foto e em meio físico.
6.4.2. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
6.4.3. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (como crachás, identidade funcional, título de eleitor
(inclusive eletrônico), carteira nacional de habilitação sem fotografia, etc.), diferentes dos estabelecidos no item 6.4, ou mesmo
Carteira Funcional que não possua validade como documento de identidade.
6.4.4. No caso de perda, roubo ou na falta do documento de identidade oficial com o qual se inscreveu neste Concurso
Público, o candidato poderá apresentar outro documento equivalente, conforme disposto no subitem 6.4 deste edital.
6.4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade
oficial a que se refere o subitem 6.4 deste edital, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser exibido o original ou cópia
autenticada do registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias corridos, ocasião em que será
submetido à identificação especial, consistente na coleta de assinatura e impressão digital em formulário próprio.
6.5. Os candidatos deverão apresentar-se para a realização de quaisquer das provas do presente certame convenientemente
trajados, sendo vedada a utilização de roupas de banho, bonés, chapéus, óculos de sol, gorros e similares.
6.5.1. É garantida a liberdade religiosa dos candidatos. Todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos neste
edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da parte
superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela Coordenação do local de provas, no qual, com a
devida reserva, passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a
respeitar a intimidade do candidato e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.
6.5.1.1. Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, novo procedimento de vistoria
descrito no subitem anterior poderá ser realizado.
6.6. Os portões dos locais das provas escritas serão fechados às 8h (oito) ou às 15h (quinze), conforme indicado no
respectivo documento de confirmação de inscrição, iniciando-se a prova tão logo todos os candidatos estejam alocados em suas
respectivas salas e/ou terminado o exame dos materiais permitidos para consulta, quando estes forem autorizados.
6.7. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos em relação
ao início da aplicação. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu
início (fechamento dos portões).
6.8. Todas as provas serão realizadas na cidade de Campo Grande/MS, exceto a Prova de Títulos.
6.9. Para a realização da prova objetiva de seleção e da prova escrita e prática, os candidatos deverão dispor de caneta
esferográfica com tinta de cor preta ou azul, fabricada em material transparente.
6.9.1. Será vedado o uso de líquido corretor de texto ou fita corretiva, caneta hidrográfica fluorescente (caneta marca-texto),
lápis, lapiseira/grafite, borracha, lápis-borracha.
6.9.2. Os cartões de resposta da prova objetiva de seleção e as folhas de resposta da prova escrita e prática somente
poderão ser assinalados e preenchidos pelos próprios candidatos, sendo vedada qualquer colaboração ou participação de
terceiros, respeitadas as condições diferenciadas solicitadas e concedidas aos candidatos.
6.9.3. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar seu cartão de resposta da
prova objetiva de seleção e as folhas de resposta da prova escrita e prática, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de realização de leitura óptica (prova objetiva de seleção) ou leitura na avaliação da prova escrita e prática.
6.10. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, todos deverão se submeter à identificação
datiloscópica no dia de realização das provas.
6.10.1. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta da impressão digital do polegar direito dos candidatos em
formulário próprio, mediante a utilização de material para esse fim.
6.10.2. Caso o candidato esteja impedido de realizar a coleta da impressão digital do polegar direito, deverá ser colhida a
digital do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o fato na ata de aplicação da respectiva sala.
6.11. Será proibido utilizar ou portar, mesmo que desligados, durante a realização da Prova Objetiva de Seleção, telefone
celular, beep, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio, tablet, mp3, bem como a utilização ou o porte de óculos escuros, protetor
auricular, chapéu, boné, gorro, podendo o Instituto Consulplan vetar o ingresso do candidato com outros equipamentos e/ou
objetos além dos anteriormente citados.
6.11.1. O Instituto Consulplan e o TJMS recomendam que o candidato não leve qualquer dos equipamentos e/ou objetos
citados no subitem 6.11 deste edital no dia de realização das Provas.
6.11.2. Caso o candidato esteja portando algum dos aparelhos/equipamentos citados no item 6.11, esse deverá ser
acondicionado em invólucro distribuído pelos fiscais de sala, antes do início das provas e somente poderão ser removidos do
invólucro após a saída do candidato do local de provas.
6.11.3. O Instituto Consulplan e o TJMS não ficarão responsáveis pela guarda de quaisquer dos equipamentos e/ou objetos
a que refere o subitem 6.11 deste edital, bem como não se responsabilizarão por perdas, extravios ou por danos ocorridos
durante a realização da prova
6.11.4. É vedado que o candidato porte arma de fogo no local de realização das provas, ainda que de posse de autorização
oficial.
6.11.5. Caso se verifique a situação a que se refere o subitem 6.11.4 deste edital, o candidato deverá entregar a arma
a representante do Instituto Consulplan, devidamente identificada, para guarda, mediante preenchimento de termo de
acautelamento de arma de fogo e dos dados relativos ao armamento.
6.11.6. O descumprimento dos itens 6.11 e/ou 6.11.2 implicará a eliminação sumária do candidato, constituindo-se em
tentativa de fraude.
6.12. O sigilo quanto à identidade dos candidatos será assegurado em todas as provas escritas (objetiva de seleção e
escrita e prática), anulando-se a prova que contiver sinais ou expressões que possibilitem a sua identificação ou, ainda, que
estiver marcada ou escrita a lápis.
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6.12.1. O candidato que tiver sua prova anulada será eliminado do processo, sendo excluído do concurso.
6.13. A inviolabilidade da Prova Objetiva de Seleção será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes,
mediante termo formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados aleatoriamente nos locais de sua realização.
6.14. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão se retirar do local da prova objetiva de seleção e da prova
escrita e prática após 3 (três) horas de seu início, sem, contudo, levarem consigo o caderno de questões.
6.15. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva de seleção e da prova escrita e prática não poderão
entregar suas provas e retirarem-se do local até que o derradeiro deles entregue sua prova, assinando o respectivo Termo.
6.15.1. Caso algum dos candidatos citados no item anterior insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo
fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos dois outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da
sala e pelo Coordenador do local de provas.
6.15.2. O disposto no subitem 6.15 deste edital não será observado nos casos excepcionais, quando haja número reduzido de
candidatos acomodados em uma determinada sala, como, por exemplo, nos casos de candidatos com condições diferenciadas
que necessitem de local em separado para a realização da prova.
6.16. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das provas, nem a realização fora do horário e
local marcados para todos os candidatos.
6.17. O Tribunal de Justiça e o Instituto Consulplan não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte,
alimentação e/ou alojamento dos candidatos quando da realização das provas deste concurso público, bem como em relação a
materiais e/ou documentos esquecidos ou extraviados nos locais de prova.
7. DA PROVA OBJETIVA DE SELEÇÃO
7.1. A prova objetiva de seleção terá 100 (cem) questões, com 4 (quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo 1 (uma)
e apenas 1 (uma) a correta, com a distribuição que segue:
BLOCOS
1
2
3
4
5
6
7

DISCIPLINAS
Registros Públicos e Conhecimentos Gerais
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Penal e Processual Penal
Direito Tributário
Direito Comercial
Direito Administrativo e Constitucional

PROVIMENTO
30
22
8
8
8
8
16

REMOÇÃO
30
22
8
8
8
8
16

7.2. A prova objetiva de seleção será realizada no dia 30 de maio de 2021, DOMINGO, em dois turnos, conforme critério de
ingresso.
7.3. A prova objetiva de seleção terá duração de 5 (cinco) horas e será realizada no local que constar do Documento de
Confirmação de Inscrição previsto no item 5.3 deste edital.
7.4. Durante a realização da prova objetiva de seleção é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos, anotações, códigos e
a qualquer legislação, sob pena de eliminação do candidato do processo.
7.5. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva de seleção, quando de sua avaliação, aquela(s) será(ão)
considerada(s) como respondida(s) corretamente por todos os candidatos presentes.
7.6. Será atribuída nota 0 (zero):
a. à(s) questão(ões) objetiva(s) cuja resposta indicar alternativa não correta;
b. à(s) questão(ões) da prova objetiva de seleção que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c. à(s) questão(ões) da prova objetiva de seleção que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada;
d. à(s) questão(ões) da prova objetiva de seleção que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas; e,
e. à(s) prova(s) objetiva(s) de seleção cujo cartão de respostas for preenchido fora de suas especificações ou nas instruções
da prova, ou seja, preenchidas com canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas com tinta de cor diferente de azul
ou preta.
7.6.1. Na correção da Folha de Respostas da Prova Objetiva de Seleção, serão computadas como erro as questões não
assinaladas, as que contenham mais de uma resposta e as rasuradas, ainda que inteligíveis.
7.7. A prova objetiva de seleção será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota desta prova expressa com 2
(duas) casas decimais, tendo todas as questões o mesmo valor.
7.8. A prova objetiva de seleção terá caráter eliminatório e a convocação para a prova escrita e prática será feita respeitandose os limites estabelecidos no item 8.3 deste edital.
7.8.1. Não será convocado para a prova escrita e prática o candidato que obtiver nota zero ou que não comparecer à prova
objetiva de seleção.
7.9. O candidato poderá levar consigo o caderno de questões, desde que sua saída do local de provas ocorra nos 30 (trinta)
minutos finais do tempo de realização das provas.
7.10. Poderá ser eliminado do Concurso o candidato que na Prova Objetiva de Seleção:
a. apresentar-se após o fechamento dos portões ou não comparecer à prova no dia, hora e local determinados neste edital;
b. apresentar comportamento inconveniente ou tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou
autoridades presentes;
c. emprestar material, bem como estabelecer comunicação, por qualquer meio, com outros candidatos ou com pessoas
estranhas a este Concurso Público;
d. usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
e. negar-se a entregar arma de fogo, conforme o disposto no subitem 6.11.5 deste edital;
f. utilizar ou portar, mesmo que desligados, durante a sua realização, telefone celular, beep, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio,
tablet, mp3, etc.;
g. utilizar, durante a sua realização, líquido corretor de texto ou fita corretiva, caneta hidrográfica fluorescente, lápis,
lapiseira/grafite, borracha, lápis-borracha;
h. utilizar ou portar, durante a sua realização, óculos escuros, protetor auricular, chapéu, boné, gorro, etc.;
i. deixar de atender às normas contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas e às demais orientações
expedidas pelo Instituto Consulplan;
j. recusar-se a se submeter ao detector de metais e aos procedimentos de identificação previstos neste edital;
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k. não entregar ao fiscal de sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva findo o prazo para sua realização;
l. ausentar-se da sala de prova sem consentimento prévio e desacompanhado de um fiscal ou da equipe de fiscalização de
provas;
m. fizer anotação de informações relativas às suas respostas no Documento de Confirmação de Inscrição ou em qualquer
outro meio não autorizado;
n. utilizar, durante a sua realização, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos
e/ou legislação.
7.10.1. Caso ocorra alguma das situações previstas no subitem 7.10 deste edital, o Instituto Consulplan lavrará ocorrência,
a qual será encaminhada à Comissão Examinadora para as providências cabíveis.
7.11. As questões da Prova Objetiva de Seleção serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.
br ou www.tjms.jus.br, após a realização da prova.
7.11.1. O gabarito oficial da Prova Objetiva de Seleção, de ambos os critérios de ingresso (provimento e remoção), será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizado no endereço eletrônico www.
institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br, no máximo, dois dias após a realização da prova.
7.12. Será considerado habilitado na Prova Objetiva de Seleção o candidato que acertar, no mínimo, cinquenta por cento do
total de questões da prova objetiva de seleção a que se refere o subitem 7.1 deste edital.
7.13. Será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizada no endereço
eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br a relação preliminar dos candidatos habilitados na Prova Objetiva
de Seleção, por critério de ingresso (provimento e remoção), em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluindo os
candidatos, Pessoa com Deficiência inscritos para as vagas reservadas, e a segunda uma lista somente com os nomes destes
últimos.
7.14. Nos 5 (cinco) dias seguintes à publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul a que se
refere o subitem 7.13 deste edital, o candidato terá vista da Folha de Respostas, por meio de arquivo digitalizado, individualmente
disponibilizado no link referente ao Concurso Público, de Provas e Títulos, para a Outorga de Delegações de Notas e de
Registro do Estado de Mato Grosso do Sul, Edital nº 001/2019, constante do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.
br e, em igual prazo, contado do término da vista, poderá apresentar pedido de revisão contra o resultado da Prova Objetiva de
Seleção, desde que se refira a erro no número de acertos.
7.15. Julgados eventuais recursos, será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e
disponibilizada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br a relação definitiva dos candidatos
habilitados na Prova Objetiva de Seleção.
8. DA PROVA ESCRITA E PRÁTICA
8.1. A Prova Escrita e Prática, única para ambos critérios de ingresso, terá caráter eliminatório e classificatório. Constará de
2 (duas) questões práticas e 4 (quatro) questões teóricas, cujas matérias e respectiva distribuição de questões estão indicadas
a seguir.
8.1.1. Cada uma das questões práticas deverá ser respondida com no mínimo 30 (trinta) e no máximo 90 (noventa) linhas,
sendo relacionada preponderantemente ao Programa de Direito Notarial e Registral, podendo conter, de forma complementar,
assuntos dos demais ramos do Direito.
8.1.2. Uma questão prática consistirá na elaboração de escritura, ata, ata notarial, edital, registro, instrumento, certidão ou
quaisquer outros documentos relativos a atos próprios da atividade notarial e/ou de registro e/ou solução de caso/problema a
respeito de tais atividades.
8.1.3. Uma questão prática consistirá em uma dissertação sobre Direito Notarial e Registral, podendo conter, de forma
complementar, assuntos dos demais ramos do Direito.
8.1.4. Cada uma das questões teóricas deverá ser respondida sob forma de dissertação, com no mínimo 10 (dez) e no
máximo 15 (quinze) linhas, correspondendo a questionamento sobre um e/ou mais pontos dos programas de Direito Civil, de
Direito Empresarial / Comercial e/ou Direito Tributário.
8.1.5. Cada questão teórica poderá envolver uma ou mais matérias, um ou mais pontos dos programas das matérias
relacionadas no item 8.1.4 deste edital e/ou a aplicação de legislação específica.
8.1.6. Será atribuída nota zero à questão quando:
a. respondida em folha de respostas ou linhas da folha de respostas diversas daquelas especificadas para tal fim.
b. na resposta à questão teórica ou prática, não forem observados os limites mínimo de linhas permitidas para tal.
8.1.7. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima
permitida.
8.2. A prova escrita e prática deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
fabricada em material transparente.
8.3. Para participar da prova escrita e prática, serão convocados os candidatos na prova objetiva de seleção e préclassificados até as seguintes posições limite:
a. 8 (oito) vezes o número de serventias vagas para ingresso por provimento, estabelecido no item 2.2;
b. 8 (oito) vezes o número de serventias vagas para ingresso por remoção, estabelecido no item 2.2;
c. 8 (oito) vezes o número de serventias vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, para ingresso por provimento,
estabelecido no item 2.2;
d. 8 (oito) vezes o número de serventias vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, para ingresso por remoção,
estabelecido no item 2.2.
8.3.1. Havendo empate na última posição da pré-classificação para aplicação do item 8.3, em cada uma de suas letras,
serão convocados todos os candidatos com a mesma nota.
8.3.2. O candidato relacionado em mais de uma das situações previstas no item 8.3 efetuará uma única prova nos termos
do item 6.1.3, participando das etapas subsequentes nas classificações correspondentes àquelas em que for convocado/
relacionado para a prova escrita e prática.
8.4. Os candidatos pré-classificados para a prova escrita e prática serão convocados por edital publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual será informada a nominata dos convocados, em ordem de préclassificação, com as respectivas notas, assim como a data e hora de realização da prova.
8.4.1. A confirmação da convocação do candidato far-se-á, de forma complementar, por documento que conterá os dados
indicados e o local em que fará a prova escrita e prática.
8.4.2. O Documento de Confirmação da Convocação, com o local e horário da prova, deverá ser retirado pelo candidato por
meio da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1,a partir do 15º dia antecedente à realização das provas.
8.5. A prova escrita e prática terá duração de 5 (cinco) horas, iniciando-se a prova tão logo tenha sido concluída a verificação
dos materiais usados como consulta pelos candidatos.
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8.6. A nota da prova escrita e prática, expressa com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamentos, corresponderá à soma
das notas de suas questões, sendo a avaliação destas efetuadas nas seguintes escalas:
a. cada questão prática da prova escrita e prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 3,0 (três) pontos.
b. cada questão teórica da prova escrita e prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 1,0 (um) ponto.
8.6.1. A simples citação, transcrição ou reprodução de norma de direito positivo não representará, por si só, abordagem do
tema considerado.
8.6.2. Na avaliação das questões da prova escrita e prática será também considerado o uso correto da Língua Portuguesa
(forma redacional: coerência, coesão, ortografia, concordância e pontuação).
8.7. Serão considerados aprovados na prova escrita e prática os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,00
(cinco inteiros).
8.8. A prova escrita e prática constará de um caderno de textos definitivos, que deverá ser assinado tão somente na capa,
de modo a não identificar o candidato.
8.8.1. O candidato, ao encerrar a prova escrita e prática, entregará ao fiscal de prova/sala as folhas respostas e o caderno
de provas, não podendo reter para si qualquer documento desta prova.
8.8.2. O candidato que rubricar, assinar ou identificar, por qualquer forma, sua prova escrita e prática, fora do campo
indicado para tanto, terá nota zero nesta prova e será excluído do Concurso.
8.8.3. O reconhecimento e a consequente consideração de marca distintiva como elemento de identificação da prova escrita
e prática está contido no poder discricionário do julgador.
8.9. Para a realização da prova escrita e prática é admitida a consulta à legislação, desacompanhada de qualquer comentário,
anotação, jurisprudência ou súmula dos Tribunais, vedada a utilização de qualquer tipo de cópias xerográficas, especialmente
de livros doutrinários e/ou de obras publicadas.
8.9.1. Durante a realização da prova escrita e prática, é vedada a consulta a livros (exceto para as obras previstas no item
8.9), revistas, folhetos, calendários, apostilas ou anotações.
8.10. O descumprimento dos itens 8.8 e/ou 8.9 e seus subitens implicará a eliminação sumária do candidato, instituindo-se
em tentativa de fraude.
8.11. A relação preliminar dos candidatos aprovados na Prova Escrita e Prática, por critério de ingresso (provimento e
remoção), será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul ou disponibilizada no endereço
eletrônico www.institutoconsulplan.org.br e www.tjms.jus.br, em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os
candidatos, Pessoa com Deficiência, inscritos para as vagas reservadas e a segunda uma lista somente com os nomes destes
últimos.
8.12. Nos 5 (cinco) dias seguintes à publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul a que se
refere o subitem 8.11 deste edital, o candidato terá vista de sua prova e do espelho de correção da Prova Escrita e Prática, por
meio de arquivo digitalizado, individualmente disponibilizado no link referente ao Concurso Público de Provas e Títulos para a
Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso do Sul, Edital nº 001/2019, constante do endereço
eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, e, em igual prazo, contado do término da vista, poderá apresentar pedido de revisão
contra o resultado da Prova Escrita e Prática.
8.13. Julgados eventuais recursos, será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e
disponibilizada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br a relação definitiva dos candidatos
aprovados nas provas escritas e habilitados para se submeterem à Prova Oral, por critério de ingresso (provimento e remoção),
em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os candidatos, Pessoa com Deficiência inscritos para as vagas
reservadas e a segunda uma lista somente com os nomes destes últimos.
9. DAS INSCRIÇÕES DEFINITIVAS E DOS REQUISITOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES
9.1. O candidato aprovado na Prova Escrita e Prática, em cada critério de ingresso (provimento ou remoção), deverá
apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos para outorga das
delegações a que se refere o item 2.4 deste edital:
9.1.1. Para o concurso de provimento:
a. cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento atualizadas ou de título de cidadania;
b. cópia autenticada de documento oficial de identidade, no qual constem a filiação, a foto e a assinatura do candidato;
c. cópia autenticada do título de eleitor e certidão, fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que se encontra em dia com
as obrigações eleitorais;
d. cópia autenticada do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;
e. atestado médico fornecido, em impresso próprio, por órgão da administração pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, comprobatórios de sua aptidão física e mental;
f. certidão dos distribuidores cíveis e criminais (1ª e 2ª instâncias), das Justiças Estadual e Federal (últimos dez anos), bem
como certidão de protesto de títulos (últimos cinco anos), expedidas nos locais em que manteve domicílio nos últimos dez anos,
contados até a primeira publicação deste edital;
g. certidão expedida pela direção do foro e pela respectiva Corregedoria-Geral de Justiça das comarcas e dos Estados em
que tiver exercido atividade notarial ou de registro nos últimos dez anos, contados até a primeira publicação deste edital de
reabertura do V Concurso Público, com registro disciplinar dos últimos cinco anos, ou caso não tenha exercido atividade notarial
ou de registro nos últimos dez anos, declaração, nos termos do modelo constante do Anexo III deste edital;
h. cópia autenticada do certificado de conclusão do curso de bacharel em direito, ou da certidão da colação de grau, por
instituição de ensino superior oficial ou devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação – Mec, até a data da outorga
(súmula 266/STJ); ou documentos comprobatórios do exercício de função por dez anos, completos até a data da primeira
publicação deste edital de reabertura do V Concurso Público, em serviço notarial ou de registro.
9.1.1.1. São documentos comprobatórios do exercício por dez anos, completados até a data da primeira publicação deste
edital de reabertura do V Concurso Público, de função em serviço notarial ou de registro a que se refere a alínea “h” do subitem
9.1.1 deste edital:
a. certidão fornecida pelo Diretor do Foro da comarca onde estiver sediado o serviço ou pela Secretaria de Estado
competente, que comprove, de forma clara e inequívoca, o exercício das funções dos cargos de oficial de registro ou de
tabelião, de escrevente juramentado substituto, de escrevente juramentado autorizado ou de auxiliar de cartório, quando se
tratar de oficial de registro, notário ou serventuário de investidura estatutária ou de regime especial;
b. certidão fornecida pelo oficial de registro ou tabelião que comprove, de forma clara e inequívoca, o exercício das funções
de escrevente, de escrevente substituto, de auxiliar ou de ocupante de função equivalente, nos termos do art. 20 da Lei Federal
nº 8.935, de 1994, acompanhada de cópias autenticadas das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e
da ficha de registro de empregado.
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9.1.1.2. Na hipótese de apresentação de certidões positivas, relativas à alínea “f” do subitem 9.1.1 deste edital, a
documentação poderá vir acompanhada de justificativa do candidato e de documentação que a comprove, a qual será analisada
pela Comissão Examinadora do Concurso.
9.1.1.3. Considerar-se-á domicílio, para fins do disposto na alínea “f” do subitem 9.1.1 deste edital, o local de residência do
candidato.
9.1.2. Para o concurso de remoção:
a. cópia autenticada do documento oficial de identidade, no qual constem a filiação, foto e assinatura do candidato;
b. certidão da Corregedoria-Geral de Justiça comprobatória do exercício da atividade de delegado titular de tabelionato ou
de registro no Estado de Mato Grosso do Sul, por mais de dois anos, na data da primeira publicação deste edital de reabertura
do V Concurso Público;
c. certidão expedida pela Direção do Foro e pela respectiva Corregedoria-Geral de Justiça das comarcas e dos Estados em
que tiver exercido atividade notarial ou de registro nos últimos dez anos, contados até a primeira publicação deste edital de
reabertura do V Concurso Público, com registro disciplinar dos últimos cinco anos.
9.1.2.1. Os documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos para outorga das delegações devem ser colocados
na ordem constante dos subitens 9.1.1 e 9.1.2, ambos deste edital, conforme o caso, e apresentados mediante requerimento,
que será oportunamente disponibilizado no site do Instituto Consulplan para preenchimento e deverá ser dirigido ao Presidente
da Comissão Examinadora do Concurso com a aposição de assinatura pelo candidato ou por procurador com poderes especiais
e expressos.
9.1.3. O candidato de cada critério de ingresso (provimento ou remoção), também deverá apresentar:
a. duas fotografias de data recente, 3x4 cm; e
b. currículo, conforme modelo a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
9.1.4. O candidato inscrito para o critério de provimento deverá, ainda, apresentar relação de, no máximo, cinco autoridades,
empregadores ou professores perante os quais tiver servido ou com os quais tenha convivido, oferecendo nome completo e a
qualificação funcional dos indicados, bem como o endereço atualizado, inclusive com CEP e telefone, aos quais serão pedidas,
em caráter sigiloso, informações a seu respeito.
9.1.4.1. Para maior brevidade, o candidato poderá providenciar com as pessoas mencionadas no subitem 9.1.4 deste edital
informações a seu respeito.
9.1.5. Os candidatos inscritos para o critério de provimento, residentes em outros Estados ou que tenham residido, estudado
ou trabalhado fora do Estado de Mato Grosso do Sul após os dezoito anos de idade, deverão apresentar, ainda, certidões de
distribuidores cíveis e criminais (1ª e 2ª instâncias), abrangendo o período de dez anos, e de protestos, abrangendo o período
de cinco anos, de todas as comarcas que indicarem no currículo, bem como da Justiça Federal, da Justiça Militar Federal e
Estadual e da Polícia Civil, Federal e Estadual.
9.1.5.1. Na hipótese de apresentação de certidões positivas, relativas ao subitem 9.1.5 deste edital, a documentação poderá
vir acompanhada de justificativa do candidato e de documentação que a comprove, a qual será analisada pela Comissão
Examinadora do Concurso.
9.2. Os candidatos aprovados na prova escrita e prática serão oportunamente convocados por ato disponibilizado por
meio da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, a enviar no prazo constante do edital de convocação,
os documentos estabelecidos no item 9 e subitens que o seguem, na ordem que se apresentam nestes itens, capeados ou
encadernados pelo respectivo curriculum vitae conforme formulário disponibilizado no site do Instituto Consulplan.
9.2.1. A documentação discriminada no item 9 e subitens que o seguem, deste edital, deverá ser entregue em um envelope
fechado, identificado externamente em sua face frontal com os seguintes dados: “Concurso Público, de Provas e Títulos para
a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital nº 001/2019, Ref.: Inscrição
Definitiva”, contendo, ainda, nome completo do candidato, número(s) de inscrição(ões) e o critério de ingresso (provimento e/
ou remoção) pretendido.
9.2.2. A prova de conclusão do curso de bacharel em Direito, por meio do respectivo diploma, de certificado de conclusão
do curso ou certificado de colação de grau, previsto no item 9.1.1, alínea “h”, pode ser comprovada até a data da outorga da
delegação.
9.2.3. Os candidatos que não efetuarem o envio de todos os documentos previstos na forma do item 9 e seus subitens, no
prazo indicado no edital específico de convocação, com a ressalva do item 9.2.2, serão considerados desistentes do concurso,
tendo indeferida sua inscrição definitiva e, portanto, excluídos das etapas seguintes.
10. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
10.1. Os candidatos que apresentarem documentos nos termos do item 9 poderão, a critério da Comissão de Concurso, ser
submetidos, em caráter reservado, à sindicância sobre sua vida pregressa.
10.1.1. A Comissão de Concurso reserva-se o direito de solicitar ou requisitar, de quaisquer fontes, informações sigilosas,
escritas ou verbais, relativas à vida pregressa do candidato e aos documentos entregues para atendimento do item 10.1 deste
edital.
10.2. Encerrada a análise da documentação, reunir-se-á a Comissão de Concurso para a avaliação final, aprovando ou não
a participação do candidato nas etapas seguintes do concurso.
10.2.1. A lista com os candidatos cujas inscrições definitivas foram deferidas será publicada no Diário da Justiça Eletrônico
do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br.
10.3. O candidato não aprovado em relação à documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos para outorga
de delegações e da inscrição definitiva poderá consultar a motivação do indeferimento através de consulta individual, mediante
inserção de login e senha, em link específico a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou
www.tjms.jus.br.
10.4. Os candidatos que tiverem entregue e aprovada a documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos para
outorga de delegações e inscrição definitiva, nos termos do item 9 e seus subitens, que forem aprovados seus exames de
sanidade física, mental e aptidão psicológica e não apresentarem fatos desabonadores em sua vida pregressa, serão submetidos
à Prova Oral.
11. DA PROVA ORAL
11.1. A Prova Oral constará de arguição do candidato sobre matérias e programas indicados no Anexo II deste edital.
11.2. Será avaliado também na Prova Oral o domínio da Língua Portuguesa.
11.2.1. Poderão ser constituídas Comissões Examinadoras Isoladas para a realização da Prova Oral.
11.3. Participarão da prova oral os candidatos que tiverem aprovada sua participação, conforme ato de convocação
oportunamente a ser disponibilizado por meio da internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.
jus.br, após o encerramento da etapa de análise da documentação.
11.3.1. Por questões de logística, sendo inviável a arguição de todos os candidatos habilitados para o mesmo dia, estes
poderão ser divididos em grupos, em turnos e dias distintos.
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11.3.2. O ato de convocação indicará a(s) data(s) de prova e o horário de sorteio da ordem de arguição dos candidatos.
11.3.3. Decorridos cinco dias da publicação a que se refere o subitem 8.13 deste edital, far-se-á sorteio público para definir
a ordem de arguição na Prova Oral.
11.3.4. O resultado do sorteio público será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e
disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br.
11.4. A Prova Oral realizar-se-á de acordo com normas que serão publicadas em até dois dias úteis após a publicação a que
se refere o subitem 8.13 deste edital.
11.5. A consulta e impressão da data, do horário e do local de realização da prova divulgados no endereço eletrônico www.
institutoconsulplan.org.br são de exclusiva responsabilidade do candidato.
11.6. Não haverá segunda chamada para a Prova Oral, nem a sua realização fora da data, do horário estabelecido ou
do local determinado pelo Instituto Consulplan, implicando a ausência ou o retardamento do candidato a sua eliminação do
Concurso Público.
11.7. A Prova Oral valerá dez pontos e terá peso quatro.
11.8. Será permitido somente o uso de textos de leis, sem anotações ou comentários de qualquer natureza, disponibilizados
pela Comissão Examinadora.
11.9. Os candidatos submetidos à Prova Oral poderão reclamar contra a classificação, no prazo de 3 (três) dias, contado da
proclamação do resultado, perante o Pleno do Tribunal de Justiça, o Órgão Especial ou órgão por ele designado, desde que a
reclamação verse, exclusivamente, sobre questão de legalidade.
11.9.1. A reclamação de que trata o item anterior deverá ser encaminhada mediante link específico que será disponibilizado
oportunamente no site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br.
11.10. O candidato deverá comparecer ao local da Prova Oral com traje forense (terno e gravata para homens e similar para
mulheres) e portando original de documento de identidade oficial com foto, trinta minutos antes do horário previsto para o início
de sua realização.
11.11. Serão considerados documentos de identidade oficial aqueles a que se refere o subitem 6.4, devendo, ainda, ser
observado o disposto nos subitens 6.4.1 a 6.4.5, todos deste edital.
11.12. Não serão admitidos durante o período de realização da Prova Oral:
a. qualquer material de consulta não disponibilizado pela Comissão Examinadora;
b. consulta ou comunicação entre candidatos e pessoas estranhas;
c. uso ou porte de quaisquer dos equipamentos ou materiais relacionados no subitem 6.11 deste edital, podendo a Comissão
Examinadora vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados;
d. porte de arma(s), ainda que de posse de autorização oficial.
11.13. A ocorrência de qualquer uma das hipóteses descritas no subitem 11.12 deste edital implicará a eliminação do
candidato do Concurso.
11.14. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a cinco pontos na Prova Oral será considerado reprovado e
eliminado do Concurso.
11.15. A relação dos candidatos habilitados na Prova Oral, por critério de ingresso (provimento e remoção), será publicada no
Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.
org.br ou www.tjms.jus.br, em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os candidatos, Pessoas com Deficiência,
inscritos para as vagas reservadas e, a segunda, uma lista somente com os nomes destes últimos.
11.16. A nota da Prova Oral do candidato não habilitado ficará disponível para consulta individualizada no endereço eletrônico
www.institutoconsulplan.org.br.
12. DA PROVA DE TÍTULOS
12.1. Os candidatos serão convocados à Prova Oral e a fazerem a entrega dos documentos pertinentes à Prova de Títulos,
os quais deverão ser encaminhados via sedex ou carta registrada, ambos com AR, para o Instituto Consulplan, com postagem
dentro do período de envio indicado no edital específico de convocação.
12.2. Para os candidatos a serventias por ingresso por provimento e/ou por remoção, a avaliação dos títulos será efetuada a
partir dos seguintes pontos:
Tipo
a)

b)

c.1)

c.2)
d.1)
d.2)

d.3)

Forma de Comprovação

Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego
A forma de comprovação deverá atender
ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um
ao disposto nos subitens 12.14 e 12.15,
mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste
ambos deste edital de reabertura.
edital de reabertura do V Concurso Público;
Exercício de serviço notarial ou de registro, por não
A forma de comprovação deverá atender ao
bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a
disposto no subitem 12.16 deste edital de
data primeira publicação deste edital de reabertura do V
reabertura.
Concurso Público (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/94);
Exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo
período mínimo de cinco anos mediante admissão no
corpo docente por concurso ou processo seletivo público A forma de comprovação deverá atender
de provas e/ou títulos;
ao disposto nos subitens 12.17 e 12.18,
ambos deste edital de reabertura.
Exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo
período mínimo de cinco anos sem concurso ou processo
seletivo público de provas e/ou títulos;
Doutorado reconhecido ou revalidado em Direito ou em Cópia autenticada do diploma devidamente
Ciências Sociais ou Humanas;
registrado.
Mestrado reconhecido ou revalidado em Direito ou em Cópia autenticada do diploma devidamente
Ciências Sociais ou Humanas;
registrado.
Cópia autenticada do certificado de
conclusão do curso de especialização com
Especialização em Direito, em nível de pós-graduação,
registro próprio na instituição credenciada
na forma da legislação educacional em vigor, com carga
que o ofereceu ou declaração de conclusão
horária mínima de trezentos e sessenta horas-aula, cuja
fornecida pela instituição, com todas
avaliação haja considerado monografia de final de curso;
as informações necessárias para a
identificação do título de especialização.

Pontuação
2,0 (dois) pontos

2,0 (dois) pontos

1,5 (um vírgula
cinco) ponto

1,0 (um) ponto
2,0 (dois) pontos
1,0 (um) ponto

0,5 (zero vírgula
cinco) ponto
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Declaração de atuação, no mínimo durante
um ano, por ao menos dezesseis horas
Exercício, no mínimo durante um ano, por ao menos mensais, emitida pelo Juiz Coordenador do
dezesseis horas mensais, das atribuições de conciliador Juizado Especial ou pela Secretaria Geral
do Juizado de Conciliação ou pelo Juiz
voluntário em unidades judiciárias ou de prestação de
Coordenador do Juizado de Conciliação da
assistência jurídica voluntária;
Comarca ou Declaração circunstanciada do
Órgão para o qual o serviço foi prestado.
Período igual a três eleições, contado uma só vez,
de serviço prestado em qualquer condição, à Justiça
Eleitoral, ressaltando-se que nas eleições com dois Declaração emitida pela Justiça Eleitoral.
turnos considerar-se-á um único período, ainda que haja
prestação de serviços em ambos.
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0,5 (zero vírgula
cinco) ponto

0,5 (zero vírgula
cinco) ponto

12.3. As pontuações previstas no item 12.2 observarão os seguintes limites:
12.3.1. As alíneas “a” e “b” não poderão ser contadas de forma cumulativa;
12.3.2. As alíneas “c.1” e “c.2” não poderão ser contadas de forma cumulativa;
12.3.3. Será admitida apresentação, por candidato, de no máximo dois títulos de doutorado, dois títulos de mestrado e dois
títulos de especialização previstos nas alíneas “d.1”, “d.2” e “d.3”;
12.3.4. As pontuações previstas para as alíneas “a”, “b”, “c.1”, “c.2”, “e” e “f” considerar-se-ão máximas.
12.4. Os documentos da Prova de Títulos postados ou enviados fora do período indicado no item 12.1 não serão avaliados.
12.5. Para a Prova de Títulos, os candidatos deverão utilizar o formulário específico para a apresentação dos títulos
indicados, que será disponibilizado oportunamente no site do Instituto Consulplan, e cuja avaliação atenderá, inclusive, os itens
ali apontados.
12.6. Os títulos deverão ser apresentados em cópia legível, autenticada, capeados pelo formulário indicado no item 12.5,
devidamente assinado, na ordem deste, em um único conjunto para cada candidato.
12.7. Serão pontuados somente os títulos obtidos até a data da primeira publicação deste edital de reabertura do V
Concurso Público no Diário de Justiça Eletrônico – Dje, sendo esta limitação extensiva aos candidatos que já tiveram a inscrição
homologada de acordo com o Edital n.º 001/2019, de 29 de novembro de 2019.
12.7.1. Serão computados os pontos previstos no item 12.2, “a” deste edital, aos candidatos que, concomitantemente, na
data da primeira publicação deste edital de reabertura do V Concurso Público, preencherem os requisitos de serem bacharéis
em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior;
12.7.2. Serão computados os pontos previstos no item 12.2, “b”, deste edital, aos candidatos que, na data da primeira
publicação deste edital de reabertura do V Concurso Público, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez
anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de
delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública.
12.8. Em não sendo encaminhados os títulos nos termos do item 12.6, estes não serão avaliados.
12.9. Não serão aceitos títulos encaminhados separadamente do formulário indicado no item 12.6, via fax ou via correio
eletrônico, bem como não será objeto de avaliação qualquer documento entregue isoladamente ou como parte de um segundo
conjunto.
12.10. Não serão recebidos certificados e/ou diplomas originais.
12.11. Não haverá, qualquer que seja a alegação, devolução dos documentos apresentados para a prova de títulos.
12.12. Não serão aceitos protocolos de documentos nem títulos sem comprovação.
12.13. A nota da Prova de Títulos será igual à soma dos pontos obtidos nos diversos itens de avaliação, respeitado o limite
máximo de 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), desprezando-se o que exceder este limite.
12.14. Para fins da alínea “a” do subitem 12.2 deste edital, o exercício da advocacia será comprovado de acordo com a
situação do candidato, a saber:
a. Advogado Público: deverá comprovar o exercício da função por meio de certidão expedida pelo órgão a que esteja
subordinado;
b. Advogado com vínculo de emprego (CTPS): deverá comprovar o exercício da função por meio da juntada de cópia
autenticada da CTPS em que conste o vínculo de emprego pelo período exigido neste edital;
c. Advogado autônomo: deverá comprovar a participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado, nos termos
do artigo 5º do Estatuto dos Advogados, em causas ou questões distintas. Quando o ato for praticado em juízo, deve ser
comprovado pela apresentação de “certidões de objeto e pé”, expedidas pelo escrivão da secretaria do juízo respectivo, com
indicações do número do processo, da natureza da ação e da especificação do ato praticado e sua data. Quando for praticado
fora do juízo, deve ser comprovado pela apresentação de cópia autenticada do ato praticado.
12.15. Em relação ao exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, o candidato deve
apresentar certidão do órgão público ao qual esteja vinculado, indicando o cargo ocupado, a exigência de ser bacharel em
Direito para o mesmo cargo e a data de nomeação/designação/contratação e desligamento, se houver.
12.16. São documentos comprobatórios do exercício por dez anos, completados até a data da primeira publicação deste
edital de reabertura do V Concurso Público, de função em serviço notarial ou de registro a que se refere a alínea “b” do subitem
12.2 deste edital:
a. certidão, fornecida pelo diretor do foro da comarca onde estiver sediado o serviço ou pela Secretaria de Estado
competente, que comprove, de forma clara e inequívoca, o exercício das funções dos cargos de oficial de registro ou de
tabelião, de escrevente juramentado substituto, de escrevente juramentado autorizado ou de auxiliar de cartório, quando se
tratar de oficial de registro, notário ou serventuário de investidura estatutária ou de regime especial;
b. certidão fornecida pelo oficial de registro ou tabelião que comprove, de forma clara e inequívoca, o exercício das funções
de escrevente, de escrevente substituto, de auxiliar ou de ocupante de função equivalente, nos termos do art. 20 da Lei Federal
nº 8.935, de 1994, acompanhada de cópias autenticadas das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e
da ficha de registro de empregado.
12.17. A comprovação do exercício de Magistério Superior previsto na alínea “c.1” deverá ser feita:
a.
se exercida em escola/universidade vinculada a qualquer esfera do poder público – por certidão contendo os dados do
candidato (nome e CPF), nome da(s) disciplina(s) a que estiver vinculado, o ato de homologação ou aprovação do concurso ou
processo seletivo de provas e/ou títulos, datas de admissão e de saída (se ocorreu);
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b.
se exercida em escola vinculada à entidade privada - por declaração da respectiva entidade, contendo os dados do
candidato (nome e CPF), nome da(s) disciplina(s) a que estiver vinculado, o ato de homologação ou aprovação do concurso
ou processo seletivo de provas e/ou títulos, datas de admissão e de saída (se ocorreu), acompanhada da cópia das folhas da
carteira profissional do candidato (folha de identificação, de qualificação e do registro do contrato);
12.17.1. O item 12.17 é computado uma única vez; não sendo considerado como tempo de serviço no magistério, o estágio,
a monitoria e a bolsa de estudo, nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante.
12.18. A comprovação do exercício de Magistério Superior, previsto na alínea “c.2” deverá ser feita:
a. se exercida em escola/universidade vinculada a qualquer esfera do poder público – por certidão contendo os dados do
candidato (nome e CPF), nome da(s) disciplina(s) a que estiver vinculado, datas de admissão e de saída (se ocorreu);
b. se exercida em escola vinculada à entidade privada - por declaração da respectiva entidade, contendo os dados
do candidato (nome e CPF), nome da(s) disciplina(s) a que estiver vinculado, datas de admissão e de saída (se ocorreu),
acompanhada da cópia das folhas da carteira profissional do candidato (folha de identificação, de qualificação e do registro do
contrato);
12.18.1. O item 12.18 é computado uma única vez; não sendo considerado como tempo de serviço no magistério, o estágio,
a monitoria e a bolsa de estudo, nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante.
12.19. Doutorado e Mestrado são comprovados por diploma devidamente registrado.
12.19.1. Deverá ser apresentada cópia do verso do diploma ou do certificado, com os respectivos registros, sob pena de não
ser considerado o documento.
12.20. Especialização é comprovada por Certificado, o qual deve atender ao estabelecido na legislação educacional vigente.
12.21. O diploma ou o certificado poderá ser substituído por certidão ou declaração da Instituição de Ensino em que conste:
a) a conclusão do curso pelo candidato e b) que o respectivo diploma ou certificado encontra-se em fase de confecção ou
de registro junto aos órgãos competentes. Em caso de Especialização, a certidão deverá comprovar explicitamente que foi
apresentada monografia.
12.21.1. A certidão de defesa de tese ou de dissertação e o histórico escolar ou certidão de conclusão de disciplinas (grade
curricular) não substituem a certidão ou declaração indicada no item anterior e não constituem prova de conclusão do referido
curso.
12.22. Para fins da pontuação prevista na alínea “e”, considera-se prestação de assistência jurídica voluntária aquela
prestada por advogado ou estagiário regularmente inscrito na OAB, nos termos da Resolução nº 62 do Conselho Nacional de
Justiça.
12.22.1. Atividades desenvolvidas em núcleos de práticas jurídicas, obrigatórias à conclusão do curso de graduação, não
serão consideradas, ainda que exercidas mediante registro na OAB.
12.22.2. Deverá fazer parte da certidão ou declaração a indicação expressa que o trabalho desenvolvido foi voluntário, ou
seja, não ocorreu qualquer tipo de remuneração pela atividade exercida.
13. DA CLASSIFICAÇÃO PARA O PROVIMENTO DAS SERVENTIAS VAGAS
13.1. A nota final do candidato aprovado no concurso de ingresso por provimento ou ingresso por remoção será a média
ponderada das notas das provas e dos pontos dos títulos, de acordo com a seguinte fórmula:
NF = [(P1X4) + (P2X4) + (TX2)]/10
Onde:
NF = Nota Final
P1 = Prova Escrita e Prática
P2 = Prova Oral
T = Títulos
13.2. A média final será expressa com 3 (três) casas decimais, sem arredondamentos.
13.3. Os candidatos aprovados serão classificados nos seguintes grupos:
a. candidatos a serventias para ingresso por provimento;
b. candidatos a serventias para ingresso por remoção;
c. candidatos a serventias reservadas a Pessoas com Deficiência, para ingresso por provimento;
d. candidatos a serventias reservadas a Pessoas com Deficiência, para ingresso por remoção.
13.4. Ocorrendo empate na média aritmética ponderada, aplicar-se-á, para o desempate, o disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, nos termos do artigo 1º da
mencionada Lei, ou seja, que possuírem 60 anos completos ou mais na data de encerramento das inscrições.
13.4.1. Para os candidatos que não estejam ao amparo do item anterior (13.4), o desempate beneficiará, sucessivamente,
o candidato que:
a. obtiver maior soma das notas nas provas objetiva de seleção, escrita e prática e oral;
b. obtiver maior nota na prova escrita e prática;
c. obtiver maior nota na prova oral;
d. obtiver maior nota na prova objetiva de seleção;
e. exercício na função de jurado;
f. tiver a maior idade.
13.4.2. Os documentos de comprovação relativos ao item 13.4.1, alínea “e”, deverão ser entregues juntamente com os
documentos da Prova de Títulos.
13.4.3. A juntada de certidão a que se refere o subitem 13.4.2 deste edital far-se-á mediante requerimento, cujo modelo
consta do Anexo IV deste edital, dirigido ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso e assinado pelo candidato ou
por procurador com poderes especiais e expressos.
13.5. Permanecendo o empate de notas entres os candidatos após a aplicação dos critérios dispostos no subitem 13.4.1
deste edital, será realizado sorteio público.
13.6. Estabelecida a classificação final dos candidatos, a Comissão Examinadora designará a sessão de proclamação e
divulgação, após o que declarará encerrado o Concurso, respeitado o disposto no subitem 18.13 deste edital.
13.7. A data, horário e local da sessão de proclamação e divulgação serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico do
Estado de Mato Grosso do Sul e divulgados no endereço eletrônico www.tjms.jus.br.
13.8. Após a sessão de proclamação e divulgação, será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso
do Sul e disponibilizada no endereço eletrônico www.tjms.jus.br ou www.institutoconsulplan.org.br a classificação final dos
candidatos, por critério de ingresso (provimento ou remoção), em duas listas, contendo a primeira a classificação de todos os
candidatos, inclusive a dos candidatos Pessoa com Deficiência inscritos para as vagas reservadas e, a segunda, somente a
classificação destes últimos.
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14. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS
14.1. Caberá pedido de revisão à Comissão Examinadora contra:
a. o indeferimento do pedido de isenção do valor da inscrição;
b. o indeferimento de condição diferenciada e/ou tempo adicional para a realização das provas;
c. a não efetivação da inscrição a que se refere o subitem 5.1 deste edital e a não inclusão na lista de candidatos inscritos
como Pessoa com Deficiência;
d. o gabarito e/ou o conteúdo das questões da Prova Objetiva de Seleção;
e. o resultado da Prova Objetiva de Seleção, desde que se refira a erro no número de acertos;
f. o resultado da Prova Escrita e Prática;
g. a pontuação dos títulos;
h. as médias finais;
i. a classificação final do concurso.
14.2. O prazo para apresentar os pedidos de revisão a que se refere o subitem 14.1 deste edital será de 5 (cinco) dias,
contado a partir:
a. do término do período de vista da Folha de Respostas, no caso do pedido de revisão previsto na alínea “e” do subitem
14.1 deste edital;
b. do término da vista da prova, no caso do pedido de revisão previsto na alínea “f” do subitem 20.1 deste edital;
c. da publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul do objeto dos demais pedidos de revisão
previstos no subitem 14.1 deste edital.
14.3. Os pedidos de revisão a que se refere o subitem 14.1 deste edital deverão ser apresentados exclusivamente por meio
de link correspondente a cada fase recursal do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e
de Registro do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital 001/2019, constante do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.
br.
14.4. Somente serão apreciados os pedidos de revisão expressos em termos convenientes, que apontarem as razões e
circunstâncias que os justifiquem e observarem rigorosamente o procedimento estabelecido neste edital.
14.4.1. Não serão conhecidos pedidos de revisão apresentados coletivamente.
14.4.2. Os pedidos de revisão deverão ser elaborados exclusivamente por meio de link específico disponibilizado
oportunamente na página do Instituto Consulplan.
14.4.3. Não haverá hipótese de elaboração do pedido de revisão por outro meio senão aquele disponibilizado para tal na
respectiva página, considerando-se deserto o pedido que for efetuado de outro modo.
14.4.4. As razões do pedido e os respectivos requerimentos deverão ser elaborados previamente em processador de texto de
escolha do candidato; uma vez concluídos (razões e requerimentos), estes deverão ser trasladados do arquivo do processador
de textos para a respectiva área no formulário digital.
14.4.5. As razões do pedido de revisão e os respectivos requerimentos deverão ser desprovidos de qualquer identificação do
recorrente, permitindo-se, assim, a sua análise sem a identificação do postulante.
14.4.6. É vedada qualquer identificação no corpo do pedido de revisão a que se referem as alíneas “d”, “e” e “f” do subitem
14.1 deste edital, sendo indeferidos sumariamente os que não atenderem a esta condição.
14.4.7. O reconhecimento e a consequente consideração de marca distintiva como elemento de identificação do pedido de
revisão a que se refere o item 14.4.6 estão contidos no poder discricionário do julgador.
14.5. O pedido de revisão apresentado fora do respectivo prazo não será aceito, sendo para tanto consideradas as datas e
horas dos respectivos registros eletrônicos de interposição do recurso, da postagem.
14.6. Anulada alguma questão da Prova Objetiva de Seleção, de ofício ou por força de provimento de recurso, será ela
contada como acerto para todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme
o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos.
14.6.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os pedidos de revisão, terão esses pontos
mantidos, sem receber pontuação adicional.
14.7. Alterado o gabarito oficial pela Comissão Examinadora, de ofício ou por força de provimento de recurso, a prova será
corrigida de acordo com o novo gabarito.
14.8. Na ocorrência do disposto nos subitens 14.6, 14.6.1 e 14.7 deste edital, poderá haver alteração da classificação inicial
obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, a sua desclassificação do Concurso.
14.9. Se a argumentação apresentada no pedido de revisão contra a pontuação na Prova Escrita e Prática ou no Exame
de Títulos for procedente e levar à reavaliação da nota anteriormente atribuída, prevalecerá a nova análise para efeito de
classificação, podendo haver alteração da classificação inicial.
14.10. Pedidos de revisão inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente
indeferidos.
14.11. É admitido recurso dirigido à Comissão Organizadora do Concurso quanto:
a. ao não deferimento dos pedidos de revisão previstos no item 14.1;
b. a não aprovação da comprovação de atendimento aos requisitos para outorga de delegação e de inscrição definitiva.
14.12. Os recursos relativos ao item 14.11 deverão ser interpostos:
a. se referentes às decisões dos pedidos de revisão previstos no item 14.11, “a”, no primeiro e segundo dia útil após a
disponibilização da decisão;
b. se referente ao item 14.11. “b”, nos 5 (cinco) dias subsequentes à disponibilização do ato de convocação para a Prova
Oral.
14.13. Os recursos relativos ao item 14.11 deverão ser interpostos, impreterivelmente, no prazo indicado por meio de link
específico a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.tjms.jus.br e www.institutoconsulplan.org.br.
14.14. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem as circunstâncias que os
justifiquem.
14.15. A decisão da Comissão de Concurso quanto aos recursos indicados no item 14.11, alíneas “a” e “b”, se constitui em
terminativa na esfera administrativa.
14.16. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento dos recursos a que se refere o subitem 14.1 deste edital será
publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizada no endereço eletrônico www.
institutoconsulplan.org.br ou www.tjms.jus.br.
15. DA ESCOLHA DE SERVENTIAS
15.1. Julgados os recursos em relação aos resultados finais e às classificações, a Comissão Organizadora do Concurso
aprovará as Classificações Finais do Concurso e seu presidente as encaminhará para a Presidente do Tribunal de Justiça, para
a respectiva homologação.
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15.2. O Presidente do Tribunal de Justiça fará publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul o
ato de homologação com as relações dos candidatos aprovados, na ordem de classificação, convocando-os, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, para, em local, dia e hora designados, em audiência pública, indicar, na rigorosa ordem de
classificação, a serventia de preferência do candidato, dentre as relacionadas no edital.
15.3. Impossibilitado de comparecer, o candidato classificado poderá ser representado por mandatário, que deverá apresentar
o instrumento de procuração com poderes específicos e com firma reconhecida para o exercício do direito de escolha.
15.4. A escolha da serventia, obrigatoriamente manifestada nessa oportunidade, terá caráter definitivo, vedada a possibilidade
de permuta ou de qualquer modificação.
15.4.1. O não comparecimento do candidato classificado ou de mandatário habilitado será considerado desistência, não se
admitindo pedido que importe em adiamento da opção.
15.5. É vedada a acumulação de Delegação outorgada, na forma deste Concurso, com cargo ou função pública.
15.6. A escolha das serventias será feita na seguinte ordem:
a. serventias reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD, para ingresso por remoção;
b. serventias para ingresso por remoção;
c. serventias reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD, para ingresso por provimento;
d. serventias para ingresso por provimento.
15.6.1. As serventias enquadradas no item 15.6, “a”, que permanecerem vagas por renúncia, desistência ou inexistência de
candidato(s) serão revertidas para “Serventias para ingresso por remoção”.
15.6.2. As serventias enquadradas no item 15.6, “b” ou 15.6, “c”, que permanecerem vagas por renúncia, desistência ou
inexistência de candidato(s) serão revertidas para “Serventias para ingresso por provimento”.
15.7. A vaga revertida ao ingresso por provimento, pela aplicação do item 15.6.2, não será computada para efeito de
proporcionalidade a que se refere o art. 16 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994.
15.8. O candidato classificado para Serventias Reservadas a Pessoas com Deficiência poderá declinar a escolha para este
grupo, optando pela escolha, na ordem de sua classificação, para serventias não reservadas.
15.8.1. O candidato que fizer a escolha de vaga a partir de sua classificação para Serventias Reservadas a Pessoas com
Deficiência restará automaticamente eliminado da escolha e da classificação para serventias não reservadas.
15.9. Após 3 (três) meses da audiência de escolha, será realizada audiência de reescolha das serventias oferecidas no
concurso que tenham vagado nesse período.
15.9.1. Os procedimentos e regras aplicáveis à audiência de reescolha constarão de edital de convocação específico que
será publicado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à realização desta.
16. DO FORO JUDICIAL
16.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este edital é o da cidade de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sede do Tribunal de Justiça.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O Concurso Público deverá observar o disposto no Regulamento e Resoluções mencionados neste edital,
independentemente de sua transcrição.
17.2. Os editais previstos serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul e disponibilizados
por meio da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1.
17.3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e/ou o Instituto Consulplan não fornecerão exemplares/cópias
de questões de provas a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso
Público, exceto na forma e nos períodos indicados neste edital.
17.3.1. O disposto no item 17.3 também se aplica em relação a concursos anteriormente realizados.
17.4. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas dos candidatos, valendo
para tal fim a publicação dos resultados no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul.
17.5. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos
reprovados.
17.6. Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, pedido, requerimento, etc. previstos neste
edital, sendo vedado o envio destes, de mais de um candidato, no mesmo envelope.
17.6.1. Em decorrência do item anterior (17.6), não serão analisados os documentos encaminhados em desconformidade
com tal item.
17.7. Os prazos previstos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa
para o seu não cumprimento e para a apresentação de quaisquer recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, títulos e/ou de
outros documentos após as datas e os horários e de forma diversa da determinada neste edital.
17.8. São declarados inabilitados para efeito de investidura nos cargos de Notário e Registrador, os portadores de doenças
que impossibilitem o exercício da função nos termos da legislação vigente.
17.9. Será excluído do concurso o candidato que:
a. fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata; e,
b. não mantiver atualizado seu endereço. Em caso de alteração do endereço constante da “Ficha de Inscrição”, o candidato
deverá encaminhar documento ao Tribunal de Justiça, fazendo menção expressa que se relaciona ao Concurso Público objeto
deste edital.
17.10. Será excluído do concurso, por ato do Instituto Consulplan, o candidato que:
a. apresentar-se para qualquer prova após o horário estabelecido ou não se apresentar ao local de provas, seja qual for o
motivo alegado;
b. não apresentar documento oficial de identificação que o identifique;
c. tornar-se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe encarregada da realização das provas;
d. for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma;
e. estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc.);
f. for surpreendido em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa
identificação pessoal;
g. ausentar-se da sala de provas, em descumprimento a itens deste edital; e
h. recusar-se a proceder à autenticação digital de quaisquer documentos relacionados a este concurso, quando solicitado.
17.10.1. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização das provas como justificativa de sua
ausência.
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17.11. A inscrição do candidato implicará o conhecimento, a tácita aceitação das condições estabelecidas no inteiro
teor deste edital e das instruções específicas e dos termos do Regulamento citado, expediente do qual não poderá alegar
desconhecimento.
17.11.1. Ao inscrever-se, o candidato vincula-se às normas editalícias, inclusive às eventuais alterações advindas de
retificação ou republicação do Edital.
17.12. Este edital somente poderá ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias de sua primeira publicação.
17.12.1. O requerimento de impugnação a que se refere o item 17.12 deverá ser protocolado na Secretaria da CorregedoriaGeral de Justiça – Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Palácio da Justiça “Des. Leão Neto do
Carmo” – Parque dos Poderes – Bloco 13 – CEP 79031-902 - Campo Grande - MS.
17.13. O concurso expira com a investidura dos candidatos em suas delegações.
17.14. As normas dispostas neste Edital de reabertura do V Concurso Público aplicam-se integralmente a todos os
candidatos, inclusive àqueles que tiveram sua inscrição preliminar homologada de acordo com o Edital nº 001/2019, de 29 de
novembro de 2019, convalidados os atos já praticados.
17.15. Diante da situação de pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, em razão do estágio de contaminação
pelo novo coronavírus (Covid-19), as normas de biossegurança serão divulgadas na ocasião de publicação dos locais de prova
do certame. Ainda, poderão ser alterados procedimentos de aplicação ora previstos neste edital, com vistas a salvaguarda da
saúde, segurança e bem-estar de todos os candidatos e da equipe aplicadora.
17.16. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso público, serão resolvidos, conjuntamente, pelo
Instituto Consulplan e pela Comissão Organizadora do Concurso.
Campo Grande, 15 de janeiro de 2021.
(a) Desª. Elizabete Anache
Presidente da Comissão Organizadora
ANEXO I – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO VAGOS*
Nº

COMARCA

DISTRITO/MUNICÍPIO

ATRIBUIÇÕES

DATA DE
VACÂNCIA

1

Iguatemi

Tacuru

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

2

Camapuã

Figueirão

3

Batayporã

4

DATA DE
CRIAÇÃO

SITUAÇÃO

CRITÉRIO

02/07/1994

VAGO

Provimento

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

12/07/1994

VAGO

Provimento

Taquarussu

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

13/03/1995

VAGO

Remoção

Caarapó

Juti

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

07/05/2002

VAGO

Provimento

5

Ponta Porã

Sanga Puitã

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

20/03/2003

VAGO

Provimento

6

Fátima do Sul

Culturama

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

14/04/2011

VAGO

Remoção

7

Mundo Novo

Japorã

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

17/01/2012

VAGO

Provimento

8

Deodápolis

Sede

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

18/07/2014

VAGO

Provimento

9

Corumbá

Sede

3º Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

01/08/2014

VAGO

Remoção

10

Chapadão do Sul

Paraíso das Águas

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

09/09/2014

VAGO

Provimento

11

Três Lagoas

Sede

2º Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

30/04/2015

VAGO

Provimento

29/06/2015

VAGO

Remoção

09/09/2014

12

Porto Murtinho

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis, de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas e Civil
das Pessoas Naturais e de
Interdições e Tutelas

13

Dourados

Itahum

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

23/07/2015

VAGO

Provimento

14

Campo Grande

Sede

3º Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

01/10/2015

VAGO

Provimento

15

Sonora*

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

05/10/2015

VAGO*

Remoção

16

Inocência

Sede

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições e
Tutelas.

15/10/2015

VAGO

Provimento
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Angélica

Sede

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições e
Tutelas.

16/10/2015

VAGO

Provimento

18

Iguatemi

Sede

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições e
Tutelas.

22/10/2015

VAGO

Remoção

19

Rio Negro*

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

23/11/2015

VAGO*

Provimento

20

Maracaju

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis e de Registro Civil
das Pessoas Naturais e de
Interdições e tutelas

30/11/2015

VAGO

Provimento

21

Bataguassu*

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

18/01/2016

VAGO*

Remoção

22

Aquidauana

Piraputanga

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

07/03/2016

VAGO

Provimento

23

Angélica

Ipezal

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

10/03/2016

VAGO

Provimento

24

Anaurilândia

Quebracho

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

28/03/2016

VAGO

Remoção

25

Dourados

São Pedro

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

23/11/2016

VAGO

Provimento

26

Aparecida do Taboado*

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

11/01/2017

VAGO*

Provimento

27

Rio Verde de MT

Sede

2º Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

19/01/2017

VAGO

Remoção

28

Anastácio

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

31/01/2017

18/03/1964

VAGO

Provimento

29

Amambai

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

31/01/2017

09/05/2014

VAGO

Provimento

30

Coxim

Alcinópolis

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

01/02/2017

VAGO

Remoção

31

Aquidauana

Sede

4º Serviço Notarial e de
Registro de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas

06/02/2017

VAGO

Provimento

32

Campo Grande

Sede

4º Serviço Notarial e de
Registro de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas

09/02/2017

VAGO

Provimento

33

Miranda

Bodoquena

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais

17/02/2017

VAGO

Remoção

34

Cassilândia

Sede

2º Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

21/02/2017

VAGO

Provimento

29/03/2017

VAGO

Provimento.

35

Anastácio

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis, de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

36

Fátima do Sul

Sede

3º Serviço Notarial e
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

05/04/2017

VAGO

Remoção

37

Bonito

Sede

Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

30/06/2017

VAGO

Provimento

38

Naviraí

Sede

2º Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

14/09/2017

VAGO

Provimento

39

Ponta Porã

Sede

3º Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

03/10/2017

VAGO

Remoção

40

Campo Grande

Sede

6º Serviço Notarial

05/12/2017

VAGO

Provimento
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Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

08/01/2018

VAGO

Provimento

Sede

3º Serviço Notarial

09/01/2018

VAGO

Remoção

01/02/2018

VAGO*

Provimento

VAGO

Provimento

41

Nova Alvorada do Sul

Sede

42

Dourados

43

Pedro Gomes*

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

44

Dourados

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis da 1ª Circunscrição

15/02/2018

45

Corumbá

Sede

2º Serviço Notarial e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

20/02/2018

VAGO

Remoção

46

Água Clara*

Sede

Serviço Notarial e de
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

28/02/2018

VAGO*

Provimento

47

Corumbá

Sede

4º Serviço Notarial e
Registro de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas

28/03/2018

VAGO

Provimento

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis, de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

02/04/2018

VAGO

Remoção

Serviço Notarial e de
Novo Horizonte do Sul Registro Civil das Pessoas
Naturais

15/06/2018

VAGO

Provimento

Serviço de Registro de
Imóveis, de Títulos e
Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas e de
Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições
e Tutelas

07/08/2018

VAGO

Provimento

Serviço Notarial e de
Guia Lopes da Laguna Registro Civil das Pessoas
Naturais

14/04/2019

VAGO

Remoção

48

Rio Brilhante

49

Ivinhema

Sede

15/02/2018

50

Nova Andradina

51

Jardim

52

Paranaíba

Sede

3º Serviço Notarial e
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

26/06/2019

VAGO

Provimento

53

Porto Murtinho

Sede

Serviço Notarial e
Tabelionato de Protestos
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

19/07/2019

VAGO

Provimento

54

Três Lagoas

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis da 2ª Circunscrição

06/08/2019

VAGO

Remoção

21/01/2020

VAGO

Provimento

06/08/2019

55

Batayporã**

Sede

Serviço Notarial e
de Registro Civil das
Pessoas Naturais e de
Interdições e Tutelas

56

Bataguassu**

Santa Rita do Pardo

Serviço Notarial e
de Registro Civil das
Pessoas Naturais

20/02/2020

VAGO

Provimento

57

Nioaque**

Sede

Serviço Notarial e
de Registro Civil das
Pessoas Naturais e de
Interdições e Tutelas

13/04/2020

VAGO

Remoção

Sede

Serviço Notarial, Registro
de Imóveis, de Títulos e
Documentos, Civil das
Pessoas Jurídicas e
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida

28/04/2020

VAGO

Provimento

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis, de Títulos e
Documentos, Civil das
Pessoas Jurídicas e
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida.

18/05/2020

VAGO

Provimento

Sede

Serviço de Registro de
Imóveis, de Títulos e
Documentos, Civil das
Pessoas Jurídicas e
Tabelionato de Protesto
de Títulos e Outros
Documentos de Dívida.

07/07/2020

VAGO

Remoção

58

59

60

Bela Vista**

Deodápolis**

Mundo Novo**
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*(Serventias nºs 15, 19, 21, 26, 43 e 46) – Serventias aguardando a transmissão do acervo diante da opção determinada na
Lei 5.509/2020.
**(Serventias n°s 55, 56, 57, 58, 59, 60) – Proposta de reorganização das serventias notariais e registrais, visando à
acumulação/desacumulação dos serviços (PP n° 012.152.0087/2020).
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
REGISTROS PÚBLICOS (Direito Notarial e Registral)
1.1 Teoria Geral dos Atos Notariais: gêneros e espécies. Principiologia notarial: do Direito Notarial e da atividade notarial.
Publicidade dos atos notariais. Fé pública notarial. Delegações e aspecto institucional dos serviços notariais.
1.2 Teoria Geral dos Registros Públicos. Princípios. Espécies. Objeto. Finalidade. Função. Fé pública registrária.
Delegação e aspecto institucional dos serviços de registros públicos.
1.3 Lei dos Registros Públicos (Lei Federal nº 6.015/73).
1.4 Noções gerais de documentos eletrônicos e de informática aplicada aos serviços notariais e de registros.
1.5 Assinatura e certificação digital. Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros e sua regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça. Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Lei Federal nº 11.977/2009, Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
1.6 Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
1.7 Registro Civil das Pessoas Naturais. Competência e atribuições. Escrituração. Ordem do serviço. Publicidade.
Conservação. Responsabilidade. Expediente ao público. Certidões. Comunicações. Disposições Gerais. Princípios informativos.
Livros e Indicadores em geral e especifico. Títulos extrajudiciais e judiciais. Qualificação. Registros. Averbações. Anotações.
Remissões Recíprocas. Registro Civil das Pessoas Naturais em geral. Penalidades. Nascimento. Nome civil. Prenome
e sobrenome. Registro fora do prazo. Competência. Procedimento de dúvida. Habilitação para casamento. Proclamas.
Casamento. Celebração do casamento. Registro do casamento religioso para efeitos civis. Conversão da união estável em
casamento. União estável homoafetiva. Registro civil de escrituras de separação e divórcio consensuais, e correlatas. Óbito.
Disposições gerais. Da declaração de óbito anotada pelo serviço funerário. Cremação. Emancipação. Interdição. Ausência.
Morte presumida. Curatela. Tutela. Adoção. Investigação de paternidade. Negatória de paternidade. Substituição e destituição
do poder familiar. Guarda. Averbações. Anotações. Retificações. Restaurações. Suprimentos. Traslados de assentos lavrados
no exterior. Opção de nacionalidade. Estatuto do Estrangeiro. Reconhecimento de filhos. Gratuidade no Serviço de Registro
Civil. Fundo de ressarcimento dos atos gratuitos.
1.8 Tabelionato de Notas. Objeto. Finalidade. Atribuições. Competências. Responsabilidade civil e tributária. Prepostos.
Substitutos. Incompatibilidades e impedimentos. Negócio jurídico. Livros. Escrituras públicas (compra e venda, doação, pactos,
declaração, revogação, emancipação, reconhecimento de paternidade, união estável, etc). Escrituras públicas de cessão de
direitos hereditários. Escrituras públicas de aquisição de imóvel rural. Escrituras públicas de divisão de imóvel urbano e rural.
Escrituras públicas de inventário e partilha, de separação e de divórcio. Escrituras públicas de constituição e dissolução de
união estável. Declarações antecipadas de vontade. Atas notariais. Testamentos. Procurações. Reconhecimentos de firmas.
Autenticação de cópias. Escrituração dos atos. Arquivamentos. Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI) e sua
incidência na atividade notarial. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD) e sua incidência na atividade notarial.
Documentação necessária para a prática de atos notariais. Comunicações. Emolumentos. Fiscalização. Taxa judiciária. Selos.
Central eletrônica de atos notariais e registrais. Central notarial de serviços eletrônicos compartilhados – CENSEC.
1.9 Tabelionato de Protesto: Atribuições. Escrituração. Ordem de Serviço. Publicidade. Conservação. Responsabilidade.
Protesto. Do protesto por indicação. Qualificação dos títulos e documentos de dívida. Alcance. Procedimento e formalidades.
Natureza e finalidade. Informações e certidões. Cancelamento. Sustação. Averbações. Responsabilidade civil e tributária.
Custas e emolumentos. Procedimento de Dúvida.
1.10 Registro de Imóveis: Sistemas de publicidade registral imobiliária. Princípios do Registro de Imóveis: Continuidade,
Especialidade, Legalidade, Inscrição, Presunção e Fé Pública, Concentração, Instância e Prioridade. Atribuições. Escrituração.
Ordem de Serviço. Publicidade. Conservação. Responsabilidade civil e tributária. Disposições gerais do Registro de Imóveis.
Princípios informativos. Livros e classificadores. Certidões. Registro. Averbações. Prenotação. Anotações. Comunicações.
Títulos extrajudiciais e judiciais. Qualificação. Alcance. Notificações. Procedimento de dúvida. Processo de registro. Matrícula.
Retificações e georreferenciamento. Sistema de financiamento Imobiliário. Alienação Fiduciária com garantia de bem imóvel.
Parcelamento do solo rural e urbano. Loteamentos. Condomínios, Incorporações e Patrimônio de Afetação. Sistema Financeiro
de Habitação. Contratos Imobiliários. Compromisso de Compra e venda. Permuta. Loteamento. Reserva Legal. Desafetação.
Tombamento. Restrições convencionais e legais. Terrenos de Marinha. Ocupação de imóvel aforado. Aquisição de imóvel
rural por estrangeiro. Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Comercial, Bancário, à Exportação e de Produto Rural. Imposto
de Transmissão Inter Vivos e Causa Mortis. Bem de Família. Registro Torrens. Hipoteca. Remição do Imóvel Hipotecado.
Documentos estrangeiros.
1.11 Registro de Títulos e Documentos: Atribuições. Competência expressamente prevista pela Lei Federal nº 6.015/73;
competência residual; e, competência prevista em legislação esparsa. Contrato de alienação fiduciária de bens móveis. Penhor
Comum. Penhor de Direito. Penhor de veículos. Registro do Contrato de Locação. Consórcio simplificado de produtores rurais.
Instrumentos particulares declaratórios de união estável. Escrituração. Transcrição e Averbação. Ordem de serviço. Efeitos do
Registro. Defeitos e Vícios do documento apresentado. Documentos escritos em língua estrangeira. Alcance da responsabilidade
do Oficial. Notificações extrajudiciais. Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos - Provimento nº 48 do Conselho
Nacional de Justiça.
1.12 Registro Civil das Pessoas Jurídicas: Ordem de serviço. Publicidade. Conservação. Responsabilidade civil e tributária.
Escrituração. Matrícula de jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Partidos políticos.
Associações. Caixas Escolares. Serviço Social Autônomo. Consórcios Públicos de Direito Privado. Fundação de direito privado,
com instituidor privado; Fundação de direito privado, com instituidor público; e, Fundação de direito público. Organizações
Religiosas. Santa Sé e o registro de Instituições Eclesiásticas. Qualificações da pessoa jurídica: organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP; Organização Social – OS; e, Sindicatos. Sociedades: Sociedade Simples; Sociedade
Simples em Nome Coletivo; Sociedade Simples em Comandita Simples; Sociedade Simples Limitada. Empresa individual de
responsabilidade limitada – EIRELI. Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Sociedade de Propósito Específico. Livros
Contábeis da Pessoa Jurídica. Escrituração Contábil Digital.
Legislação. Leis Federais nºs. 4.380/64, 4.504/64, 4.591/64, 4.728/65; 4.864/65; 4.947/66; 5.172/66; 5.474/68; 5.709/71;
5.868/72; 6.015/73; 6.313/75; 6.383/76; 6.634/79; 6.739/79, 6.766/79; 6.840/80; 6.938/81; 7.357/85; 7.433/85; 8.004/90;
8.009/90; 8.069/90; 8.159/91; 8.212/91; 8.245/91; 8.560/92, 8.929/94, 8.935/94; 8.629/93; 9.069/95; 9.637/98; 9.790/99;
9.138/95; 9.393/96; 9.433/97; 9.492/97; 9.514/97; 9.636/98; 9.785/99; 9.985/00; 10.169/00, 10.200/01; 10.257/01; 10.267/01;
10.406/02; 10.931/04; 11.101/05; 11.107/05; 11.419/06; 11.481/07; 11.508/07; 11.795/08; 11.802/08; 11.977/09; 12.651/12; Lei
13.097/15; Lei 13.105/15; 13.445/17; 13.986/20; Lei Complementar nº 123/06. Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001. Decretos-Leis: 58/37; 200/67; 3.365/41; 4.657/42; 167/67; 271/67; 413/69; 911/69. Decretos Federais: 24.643, de 10 de
julho de 1934; 3.709, de 15 de setembro de 1938; 59.566, de 14 de novembro de 1966; 62.504, de 08 de abril de 1968; 74.965,
de 26 de novembro de 1974; 93.240, de 9 de setembro de 1986; 4.449, de 30 de outubro de 2002; 6.022, de 22 de janeiro de
2007; 7.107, de 11 de fevereiro de 2010; 8.660, de 29 de janeiro de 2016; 9.310, de 15 de março de 2018; Decreto Legislativo
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148, de 6 de julho de 2015. Constituição Federal. Leis Estaduais do Mato Grosso do Sul. Decreto nº 5.087, de 4 de maio de
1989; Lei nº 1.422, de 29 de setembro de 1993; Lei nº 1.477, de 10 de janeiro de 1994; 1.511, de 05 de julho de 1994; Lei nº
2.020, de 8 de novembro de 1999; 2.049, de 16 de dezembro de 1999; 3.003, de 07 de junho de 2005; 3.779, de 11 de novembro
de 2009; 3.803, de 15 de dezembro de 2009; Lei nº 4.710, de 1 de setembro de 2015; 4.745, de 21 de outubro de 2015; Lei nº
5.154, de 28 de dezembro de 2017. Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul. Atos normativos do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ: Recomendação nº 3, de 15 de março de 2012; Recomendação nº 6, de 02 de julho de 2012; Recomendação nº
9, de 07 de março de 2013; Recomendação nº 11, de 16 de abril de 2013; Resolução conjunta CNMP/CNJ nº 03, de 19 de abril
de 2012; Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007; Resolução n° 120, de 30 de setembro de 2010; Resolução nº 175, de 14 de
maio de 2013; Resolução nº 179, de 03 de outubro de 2013; Resolução nº 220, de 26 de abril de 2016; Resolução nº 228, de
22 de julho de 2016; Resolução nº 306, de 17 de dezembro de 2019. Provimento nº 13, de 03 de setembro de 2010; Provimento
nº 14, de 29 de abril de 2011; Provimento nº 15, de 15 de dezembro de 2011; Provimento nº 16, 17 de fevereiro de 2012;
Provimento 17, de 10 de agosto de 2012; Provimento nº 18, de 28 de agosto 2012; Provimento nº 25, de 12 de novembro de
2012; Provimento nº 28, de 05 de fevereiro de 2013; Provimento nº 31, de 22 de maio de 2013; Provimento nº 37, de 07 de julho
de 2014; Provimento nº 39, de 25 de julho de 2014; Provimento nº 40, de 11 de setembro de 2014; Provimento nº 42, de 31 de
outubro de 2014; Provimento nº 43, de 17 de abril de 2015; Provimento nº 44, de 18 de março de 2015; Provimento nº 45, de 13
de maio de 2015; Provimento nº 46, de 16 de junho de 2015; Provimento 47, de 18 de junho de 2015; Provimento nº 48, de 16 de
março de 2016; Provimento nº 50, de 28 de setembro de 2015; Provimento nº 51, de 22 de setembro de 2015; Provimento nº 53,
de 16 maio de 2016; Provimento nº 55, de 21 de junho de 2016; Provimento nº 56, de 14 de julho de 2016; Provimento nº 60, de
10 de agosto de 2017; Provimento nº 61, de 17 de outubro de 2017; Provimento nº 62, de 14 de novembro de 2017; Provimento
nº 63, de 14 de novembro de 2017; Provimento nº 65, de 14 dezembro de 2017; Provimento nº 67, de 26 de março de 2018;
Provimento nº 69, de 12 de junho de 2018; Provimento nº 70, de 12 junho de 2018; Provimento nº 72, de 27 de junho de 2018;
Provimento nº 73, de 28 de junho de 2018; Provimento nº 74, de 31 de julho de 2018; Provimento nº 76, de 12 de setembro de
2018; Provimento nº 77, de 07 de novembro de 2018; Provimento nº 78, de 07 de novembro de 2018; Provimento nº 78, de 30
de abril de 2020; Provimento nº 81, de 06 dezembro de 2018; Provimento nº 82, de 03 de julho de 2019; Provimento nº 83, de
14 de agosto de 2019; Provimento nº 85, de 23 de agosto de 2019; Provimento nº 86, de 29 de agosto de 2019; Provimento nº
87, de 11 de setembro de 2019 e Provimento nº 88, de 01 de outubro de 2019; Provimento nº 89, de 18 de dezembro de 2019;
Provimento nº 91, de 22 de março de 2020; Provimento nº 93, de 26 de março de 2020; Provimento nº 94, de 28 de março de
2020; Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020; Provimento nº 97, de 27 de abril de 2020; Provimento nº 98, de 27 de abril de
2020; Provimento nº 100, de 26 de maio de 2020; Provimento nº 103, de 4 de junho de 2020; Provimento nº 104, de 9 de junho
de 2020; Provimento nº 106, de 17 de junho de 2020; Provimento nº 107, de 24 de junho de 2020; Provimento nº 108, de 3 de
julho de 2020; Provimento nº 109, de 14 de outubro de 2020. Ato normativo do Conselho Superior da Magistratura do TJMS:
Provimento nº 510, de 8 de dezembro de 2020. Atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do
Sul - CGJ/MS: Provimento nº 236, de 22 de outubro de 2020; Código de Normas relativos aos serviços notariais e de registro do
Estado do Mato Grosso do Sul, publicado em 11 de dezembro de 2020.
Enunciados das Súmulas do STF e do STJ.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

CONHECIMENTOS GERAIS
História Geral e do Brasil.
Atualidades brasileiras e mundiais: economia e política. Política nacional e internacional.
Literatura brasileira e portuguesa.
Geografia brasileira e mundial.
Raciocínio lógico.

3.
DIREITO CONSTITUCIONAL
3.1 Teoria Geral do Estado.
3.2 Teoria da Constituição. Constitucionalismo. Conceito e classificação das Constituições.
3.3 Poder constituinte: originário, derivado e decorrente. Reforma, revisão e emenda da Constituição.
3.4 Princípios constitucionais.
3.5 Interpretação e aplicabilidade da norma constitucional.
3.6 Controle de constitucionalidade.
3.7 Princípios fundamentais constitucionais.
3.8 Direitos e garantias fundamentais. Histórico. Conceito e distinção. Classificação. Garantias constitucionais. Habeas
Corpus, Habeas Data, Mandado de Segurança. Tutela dos direitos e deveres individuais, difusos e coletivos.
3.9 Organização do Estado brasileiro. União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Intervenção.
3.10 Da administração pública.
3.11 Dos servidores públicos.
3.12 A organização dos Poderes. O Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça. As funções essenciais à Justiça.
Tribunal de Contas.
3.13 Da defesa do Estado e das instituições democráticas.
3.14 Direitos sociais. Dos direitos dos trabalhadores. Da associação sindical, suas prerrogativas e poder de representação.
Do direito de greve.
3.15 Da Nacionalidade. Dos Direitos Políticos. Dos partidos políticos.
3.16 Da ordem econômica e financeira. Dos Princípios. Da intervenção do Estado no domínio econômico. Do Sistema
Financeiro Nacional.
3.17 Da ordem social. Da seguridade social. Conceito e princípios, finalidade, organização e diretrizes que regem a
previdência e assistência social.
3.18 Do meio ambiente. Da família, da criança, do adolescente e do idoso.
3.19 Do Regime jurídico dos serviços notariais e de registro e fiscalização.
3.20 A Constituição da República Federativa do Brasil e suas emendas.
3.21 Organização do Estado do Mato Grosso do Sul. A Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul e suas emendas.
3.22 Súmulas Vinculantes.
4.
DIREITO ADMINISTRATIVO
4.1 O Direito Administrativo e suas fontes.
4.2 Administração pública. Estado: poderes, funções, autonomia administrativa.
4.3 Administração pública: conceito e características. Órgãos públicos e Agentes públicos. Princípios administrativos.
4.4 Poderes e deveres dos administradores públicos. Uso e abuso de poder. Poderes administrativos. Deveres dos
administradores públicos. Hierarquia e disciplina administrativas.
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4.5 Poder de polícia. Conceito. Fundamentos. Finalidade e âmbito de incidência e atuação. Limites e características.
Legitimidade da polícia administrativa.
4.6 Atos administrativos. Conceito. Elementos. Características. Mérito administrativo. Formação e efeitos. Espécies.
4.7 Processo e procedimento administrativo.
4.8 Contrato administrativo. Conceito. Normatização. Espécies. Cláusulas de privilégio. Equação econômico-financeira.
Formalização. Duração, prorrogação, renovação, inexecução e extinção. Sanções. Convênios e consórcios.
4.9 Licitação, Serviços públicos e Obra Pública.
4.10 Concessão, permissão e delegação de serviços públicos. Normatização. Distinções e características.
4.11 Parceria público-privada (Lei nº 11.079/2004).
4.12 Administração direta e indireta. Conceito, características e distinções.
4.13 Responsabilidade civil do Estado. Conceito. Evolução histórica e posição do Direito brasileiro. Responsabilidade
objetiva. Atos legislativos e atos judiciais. Reparação do dano e direito de regresso.
4.14 Servidores públicos. Agentes públicos e servidores públicos. Regimes jurídicos funcionais. Organização funcional.
Regime constitucional (concurso, acessibilidade, acumulação de cargos e funções, estabilidade, regime previdenciário,
aposentadoria e pensões, disponibilidade, mandato eletivo, remuneração e greve). Responsabilidade dos servidores públicos e
agentes estatais.
4.15 Direito Administrativo Sancionador.
4.16 Improbidade administrativa.
4.17 Intervenção do Estado na propriedade. Conceito e características. Fundamentos. Modalidades.
4.18 Desapropriação.
4.19 Atuação do Estado no domínio. Conceito. Formas de atuação.
4.20 Controle da Administração Pública. Conceito. Fundamentos. Controle administrativo, legislativo e judicial. Poder
Público em juízo.
4.21 Bens públicos.
4.22 Organização e Divisão Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul (Lei Estadual nº 1.511/94).
5.
DIREITO TRIBUTÁRIO
5.1 Constituição Federal. Sistema Tributário Nacional. Código Tributário Nacional
5.2 Tributo. Conceito. Norma tributária. Normas gerais. Fontes. Interpretação e integração. Princípios do Direito Tributário.
5.3 Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Empréstimos compulsórios. Contribuições.
5.4 Competência tributária. Impostos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
5.5 Limitações ao poder de tributar.
5.6 Repartição das receitas tributárias.
5.7 Obrigação tributária. Obrigação principal e acessória. Fato gerador. Sujeito ativo e passivo. Solidariedade. Capacidade
tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Elementos. Incidência, não incidência, imunidade e isenção.
Decadência.
5.8 Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Constituição. Suspensão. Extinção. Exclusão. Garantias
e privilégios. Prescrição.
5.9 Administração tributária. Fiscalização. Dívida ativa: conceito, inscrição. Processo Tributário Administrativo. Certidão de
dívida ativa: natureza jurídica, presunção de certeza e liquidez.
5.10 Emolumentos relativos aos atos notariais e de registro. Taxa de Fiscalização Judiciária. Compensação dos atos
sujeitos à gratuidade estabelecida na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e na Lei de Emolumentos Estadual.
5.11 Precedentes do STF, STJ e TJMS em matéria tributária.
5.12 Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Mato Grosso do Sul, publicado em 11 de
dezembro de 2020.
6.
DIREITO CIVIL
6.1 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: Vigência e duração da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço.
Interpretação e integração da lei. Disposições de Direito internacional privado.
6.2 Das pessoas naturais. Da personalidade e da capacidade. Dos direitos da personalidade, seus princípios e
características. Atributos da pessoa física. Do nome. Do domicílio. Das pessoas jurídicas. Atributos das pessoas jurídicas.
Espécies de pessoas jurídicas no Direito privado. Da extinção da personalidade.
6.3 Dos bens: Do patrimônio e suas espécies. Dos bens. Classificação dos bens.
6.4 Dos fatos e negócios jurídicos: Dos fatos jurídicos. Dos negócios jurídicos. Classificação dos negócios jurídicos.
Características, elementos, pressupostos e efeitos dos negócios jurídicos. Defeitos dos negócios jurídicos. Da invalidade do
negócio jurídico. Dos atos ilícitos. Prescrição e decadência. Das provas.
6.5 Das obrigações: Conceito, elementos, modalidades e efeitos das obrigações. Da transmissão das obrigações. Das
formas de extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Cláusula penal. Arras.
6.6 Dos contratos: Da classificação dos contratos. Dos elementos dos contratos. Princípio da boa-fé contratual. Da
formação dos contratos. Dos efeitos dos contratos. Das formas de extinção dos contratos. Da função social dos contratos. Dos
limites à liberdade contratual. Dos vícios redibitórios. Da evicção. Do contrato preliminar. Da exceção do contrato não cumprido.
Das formas de interpretação dos contratos. Dos contratos em espécie. Do contrato de compra e venda. Da promessa de compra
e venda. Da permuta. Do contrato estimatório. Do contrato de doação. Da locação no Código Civil e na Lei do Inquilinato. Do
comodato. Do mútuo. Da prestação de serviço. Da empreitada. Do depósito. Do mandato. Do contrato de comissão. Do contrato
de agência e distribuição. Do contrato de corretagem. Do contrato de seguro e suas modalidades. Do contrato de fiança. Da
representação comercial: Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965. Dos atos unilaterais. Da responsabilidade civil.
6.7 Do direito das coisas: Da posse, conceito, objeto, elementos, função e efeitos da posse. Da classificação da posse. Da
aquisição da posse. Da sucessão na posse. Da perda da posse. Da tutela da posse. Do domínio. Da detenção. Dos direitos reais.
Teorias sobre os direitos reais. Classificação e atributos dos direitos reais. Da propriedade: aquisição, transmissão e perda da
propriedade. Propriedades temporárias. Da tutela do domínio. Do direito de vizinhança. Do condomínio. Do condomínio edilício.
Do direito de superfície. Da servidão. Do usufruto, do uso e da habitação. Do direito do promitente comprador. Dos direitos reais
de garantia: do penhor, da hipoteca e da anticrese. Da alienação fiduciária em garantia.
6.8 Do direito de família: Da família: conceito, características e natureza jurídica. Do casamento: conceito, natureza
jurídica, espécies e efeitos. Celebração e extinção do casamento. Resolução nº 35, de 24 de abril de 2007, do CNJ. Da proteção
da pessoa dos filhos. Dos regimes de bens. Das relações de parentesco. Das ações relativas à filiação. Dos alimentos. Dos
alimentos gravídicos- Lei nº 11.804, de 5 de novembro de 2008. Da adoção. Do bem de família. Lei nº 8.009, de 29 e março de
1990. Do Poder Familiar. Da união estável. Da guarda, tutela e curatela.
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6.9 Do direito das sucessões: Da abertura da sucessão. Das espécies de sucessão. Da legitimação para suceder. Da
vocação hereditária. Da herança: aceitação e renúncia. Da indignidade e da deserdação. Dos testamentos: espécies de
testamentos. Disposições testamentárias. Das modificações das disposições testamentárias. Dos legados. Do direito de
acrescer. Das espécies de substituição. Do fideicomisso. Do inventário e da partilha. Espécies e procedimentos. Da sonegação.
6.10 Do direito do consumidor: Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004.
6.11 Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e suas modificações.
6.12 Do direito da criança e do adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas modificações.
6.13 Direito do idoso: Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
6.14 Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004.
6.15 Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011.
6.16 Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.
6.17 Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.
6.18 Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964.
6.19 Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.
6.20 Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013.
6.21 Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
6.22 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
6.23 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
6.24 Lei nº 4.504/64 – Estatuto da Terra
6.25 Lei nº 4.591/64 – Condomínio em Edificações e as Incorporações Imobiliárias.
7.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
7.1 Fontes do Direito Processual Civil. Princípios e Normas Fundamentais do Processo Civil.
7.2 A Função Jurisdicional: jurisdição e ação.
7.3 Competência: critérios de determinação, competência em razão do valor da causa, competência em razão da matéria;
competência funcional, competência territorial, modificações de competência e foro de eleição.
7.4 Sujeitos do Processo. Partes e Procuradores. Pluralidade de partes: litisconsórcio, intervenção de terceiros,
assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus
curiae. Órgãos judiciários e auxiliares da Justiça.
7.5 Atos Processuais: forma, tempo, lugar e prazos; comunicação e nulidades. Formação, Suspensão e Extinção do
processo.
7.6 Tutela Provisória. Tutela de Urgência e Tutela da Evidência.
7.7 Processo e Procedimentos. Procedimento comum. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária.
7.8 Provas: produção antecipada de provas, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa,
documental, documentos eletrônicos, testemunhal, pericial e inspeção judicial. Ônus e valoração da prova. Audiência.
7.9 Sentença: conceito, requisitos, classificação e efeitos. Da remessa necessária. Coisa julgada. Liquidação de sentença.
Cumprimento de sentença.
7.10 Processo de Execução: disposições gerais, princípios, partes, competência e requisitos da execução. Título executivo.
Responsabilidade patrimonial. Espécies de execução. Arresto, penhora e expropriação de bens. Fraude à execução e fraude
contra credores. Embargos do devedor e outras formas de resistência do devedor. Bens penhoráveis e impenhoráveis. Bem de
Família (Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990).
7.11 O Processo nos Tribunais: Incidente de assunção de competência (IAC). Incidente de arguição de inconstitucionalidade.
Conflito de Competência. Homologação de decisão estrangeira e concessão do exequatur à carta rogatória. Ação Rescisória.
Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Reclamação.
7.12 Recursos: Disposições gerais. Recursos de apelação, agravos, embargos de declaração, ordinário, especial e
extraordinário.
7.13 Procedimento de Dúvida na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e na Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
7.14 Assistência Judiciária (gratuidade da justiça). Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública. Ações Locatícias.
Alienação fiduciária em garantia. Arrendamento mercantil. Súmulas do STF e STJ.
8.
DIREITO PENAL
8.1 Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940). Princípios Penais. Da aplicação da lei penal.
8.2 Do crime. Da culpabilidade. Da imputação penal. Do concurso de pessoas.
8.3 Das penas. Das medidas de segurança. Da ação penal. Da extinção da punibilidade.
8.4 Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Dos crimes
contra a organização do trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Dos crimes contra a
dignidade sexual. Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos
crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública.
8.5 Aspectos penais dos seguintes textos normativos: Constituição da República Federativa do Brasil e emendas
constitucionais posteriores à sua edição; Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Parcelamento do Solo Urbano); Lei nº
7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Preconceito de raça ou de cor); Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente); Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (crimes hediondos); Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor); Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (crimes contra a ordem tributária); Lei nº 8.176, de
8 de fevereiro de 1991 (crimes contra a ordem tributária e cria o sistema de estoques); Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais); Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 (crimes de tortura); Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); Lei nº 9.609,
de 19 de fevereiro de 1998 (propriedade intelectual e programa de computador); Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Crimes
de Lavagem de Dinheiro); Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (estatuto do idoso); Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003 (estatuto do desarmamento); Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (recuperação judicial e a falência); Lei nº 11.340, de
7 de agosto de 2006 (violência doméstica – Lei Maria da Penha); Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (lei de tóxicos); Lei nº
12.850, de 2 de agosto de 2013 (crime organizado); Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 (Crime de responsabilidade
de prefeitos e vereadores).
8.6 Súmulas STJ e STF.
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9.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
9.1 Norma processual penal. Fontes do direito processual penal. Princípios Processuais Penais. Súmula vinculante.
Princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Interpretação e integração. A lei processual no tempo, no espaço e
em relação às pessoas.
9.2 Interpretação da Lei Processual Penal. Imunidades. Teoria geral do processo penal e sistemas processuais.
9.3 Direitos e garantias constitucionais no Direito Processual Penal. Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941).
9.4 Investigação criminal e órgãos investigativos. Inquérito policial. Auto de prisão em flagrante delito.
9.5 Ação penal. Extinção da punibilidade no CPP e na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Ação civil ex delicto.
Jurisdição e competência. Questões e procedimentos incidentes.
9.6 Provas. Sujeitos do processo. Prisão, liberdade provisória e medidas cautelares. Atos e prazos processuais. Citações
e intimações. Sentença e provimentos judiciais. Coisa julgada. Processo e procedimentos em espécie.
9.7 Nulidades. Recursos. Revisão criminal. Habeas Corpus. Mandado de segurança criminal.
9.8 Execução penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984).
9.9 Aspectos processuais penais dos seguintes textos normativos: Constituição da República Federativa do Brasil e
emendas constitucionais posteriores à sua edição; Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral); Lei nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989 (crimes de preconceito de raça ou de cor); Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989 (prisão temporária); Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor); Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais); Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998 (crimes ambientais); Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento); Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (recuperação judicial e a falência);
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Violência Doméstica – Lei Maria da Penha); Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei
de Tóxicos); Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006 (súmula vinculante); Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (crime
organizado); Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 (Crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores) 9. Súmulas
STJ e STF.
10. DIREITO COMERCIAL
10.1 A empresa. O empresário; caracterização e inscrição; capacidade; nome, empresário individual.
10.2 A sociedade. As sociedades não personificadas e sociedades personificadas; sociedades empresarias; classificação e
tipos; conceito; ato constitutivo; contrato social; direitos e obrigações dos sócios; responsabilidades dos sócios; administração
da sociedade; o estabelecimento; registro; nome; preposto; escrituração.
10.3 Sociedade por quotas de responsabilidade limitada e sociedade anônima;
10.4 Propriedade industrial, marca, patente, desenho industrial, invenção e modelo de utilidade.
10.5 Registro das empresas mercantis.
10.6 Contratos de compra e venda mercantil; alienação fiduciária; trespasse, factoring, holding, off shore e arrendamento
mercantil.
10.7 Título de créditos. Conceito; características; endosso; aval; aceite; ação cambial; protesto; letra de câmbio; cheque;
nota promissória; duplicata.
10.8 Falência e recuperação judicial.
10.9 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
10.10 Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
10.11 Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
10.12 Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
10.13 Lei nº 8.934, de novembro de 1994 e Decreto 1.800, de 30 de janeiro de 1996.
10.14 Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968.
10.15 Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919.
10.16 Lei nº 7.357, de 02 de setembro de 1985.
10.17 Decreto-Lei 911, de 1º de outubro de 1969.
10.18 Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908.
10.19 Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966.
10.20 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
10.21 Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
10.22 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
11. Toda atualização relativa à legislação indicada até a data da primeira publicação deste edital de reabertura, ocorrida
em 18 de janeiro de 2021.
ANEXO III
(a que se refere a alínea “g” do subitem 9 deste edital)
DECLARAÇÃO
Eu,
_______________________________________________________________,
portador
(a)
de
RG
nº
_____________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________________ , DECLARO, sob as penas da lei, para
fins de comprovação de requisito para a outorga da delegação, que não exerci, nos últimos 10 (dez) anos, qualquer atividade
notarial ou de registro.
Local e Data: ___________________________________________
______________________________________________________
Assinatura do Declarante
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ANEXO IV
(a que se refere o subitem 13.4.3 deste edital)
REQUERIMENTO DE JUNTADA DE CERTIDÃO PARA FINS DE DESEMPATE
Excelentíssimo Senhor, Desembargador Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público, de Provas e Títulos,
para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Mato Grosso do Sul – Edital nº X/2019.
_____________________________________________________, abaixo assinado, inscrição nº
_________, requer, para fins de desempate, a juntada de certidão comprobatória de exercício da função de jurado em
tribunal do júri, emitida pelo juízo competente.
Pede deferimento.
Local e Data: ___________________________________________

_______________________________________
Assinatura do candidato ou do procurador

Secretaria da Magistratura
PORTARIA Nº 37/2021
O Desembargador PASCHOAL CARMELLO LEANDRO, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
ESTABELECER a escala de PLANTÃO PERMANENTE dos Desembargadores, nos termos do artigo 75 do Regimento
Interno deste Tribunal:
para o período de 22 a 28/1/2021
Des. Luiz Cláudio Bonassini da Silva - titular
Des. Claudionor Miguel Abss Duarte - suplente
P. R. C.
Campo Grande (MS), 15 de janeiro de 2021.
(a) Des. Paschoal Carmello Leandro
Presidente
Republica-se por incorreção a Portaria n.º 36/2021, publicada no Diário da Justiça nº 4647, de 15/1/2021.
Onde se lê:
CONCEDER ao Dr. WALDIR PEIXOTO BARBOSA, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, 3
(três) dias de licença compensatória, para ser gozada no período de 29 a 31/3/2021, correspondente ao plantão permanente
realizado nos dias 7/7/2018 e 8/7/2019, bem como no período de 29/10 a 5/11/2018, nos termos do artigo 11 do Provimento nº
306/2014. P.R.C
Leia-se:
CONCEDER ao Dr. WALDIR PEIXOTO BARBOSA, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, 3
(três) dias de licença compensatória, para ser gozada no período de 29 a 31/3/2021, correspondente ao plantão permanente
realizado nos dias 7/7/2018 e 8/7/2018, bem como no período de 29/10 a 5/11/2018, nos termos do artigo 11 do Provimento nº
306/2014. P.R.C
(a) Bel. Christiane Padoa
Diretora da Secretaria da Magistratura
Portaria assinada pelo Exmo. Sr. Des. PASCHOAL CARMELLO LEANDRO, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, no dia 14/1/2021.
O Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições,
RESOLVE:
CONCEDER ao Des. PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA, Membro deste Tribunal de Justiça, 2 (dois) dias de licença
compensatória, para ser gozada em 22 e 25/1/2021, correspondente ao plantão permanente realizado nos dias 10/6/2018 e no
período de 8/6 a 14/6/2018, nos termos do artigo 11 do Provimento nº 306/2014, designando o Des. Claudionor Miguel Abss
Duarte para substituí-lo no referido lapso temporal. P.R.C (Port. nº 40/2021)
(a) Des. Paschoal Carmello Leandro
Presidente
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 15 de janeiro de 2021
Secretaria da Magistratura
(a) Bel. Christiane Padoa
Diretora da Secretaria da Magistratura
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Secretaria de Gestão de Pessoal
Portarias baixadas pelo Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, no dia 15.12.2020; e 14 e 15.01.2021:
O Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
Designar a servidora Ingrid Guilhen Garcia, matrícula nº 16647, Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, para responder
provisoriamente pelas atribuições funcionais da função de confiança de Secretário da Direção do Foro, símbolo PJCI5, junto a Secretaria da Direção do Foro de São Gabriel do Oeste/MS, durante a prorrogação da Licença-Maternidade da
titular, Juliana Ferreira Bitencourt de Assis, matrícula nº 15784, no período de 21.11.2020 a 19.01.2021, nos termos dos
artigos 60, 61 e 62 da Lei nº 3310, de 14.12.2006. (Portaria nº 906/2020)
Designar o servidor Leandro Nakao Maeda, matrícula nº 1432, Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, para
responder provisoriamente pelas atribuições funcionais da função de confiança de Coordenador, da lotação Assessoria
de Planejamentos, junto a Coordenadoria Planos Institucionais, da Secretaria do TJMS durante as Férias da titular, Josiany
Angelica Silva Oliveira, matrícula nº 11361, no período de 20.01.2021 a 30.01.2021, nos termos dos artigos 60, 61 e 62 da Lei
nº 3310, de 14.12.2006. (Portaria nº 907/2020)
Designar, o servidor Clauber de Oliveira Santos, matrícula nº 16598, Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, da Comarca
de Dourados/MS, designado para prestar serviços na modalidade de teletrabalho, junto à Comarca de Itaporã/MS, para
responder provisoriamente ao cargo em comissão de Assessor Jurídico de Juiz de Segunda Entrância, símbolo PJAS-8,
junto ao Gabinete da Vara Cível e Criminal, da Comarca de Itaporã/MS, no período de 07.01.2021 a 17.02.2021, durante as
Férias da titular, Fernanda Grattão Polis, matrícula nº 13111, conforme a r. decisão proferida nos autos nº 161.152.0124/2020.
(Portaria nº 899/2020)
Campo Grande, 15 de dezembro de 2020
O Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
1 - Dispensar, a pedido, a partir de 12.01.2021, o servidor Fábio Makoto Joboji, matrícula nº 7418, Analista Judiciário,
símbolo PJJU-1, da Secretaria do TJMS, da função de confiança de Coordenador, símbolo PJFC-6, junto à Coordenadoria
de Compras, do Departamento de Compras e de Licitações, da Secretaria de Bens e Serviços do TJMS;
2 - Apostilar, a partir de 12.01.2021, nos assentamentos funcionais do servidor Diego Otávio Borges, Analista Judiciário,
símbolo PJJU-1, matrícula nº 11139, da Secretaria do TJMS, e exercendo a função de confiança de Coordenador, símbolo
PJFC-6, a alteração de sua lotação, da Coordenadoria de Materiais e Manutenção, do Departamento de Suprimento e
Logística, da Secretaria de Bens e Serviços do TJMS, para a Coordenadoria de Compras, do Departamento de Compras
e de Licitações, da mesma Secretaria, na vaga decorrente da dispensa, a pedido, de Fábio Makoto Joboji;
3 - Designar, a partir de 12.01.2021, o servidor Gumercindo Renovato Leite Júnior, Analista Judiciário, símbolo
PJJU-1, matrícula nº 13391, da Secretaria do TJMS, para a função de confiança de Coordenador, símbolo PJFC-6, junto
à Coordenadoria de Materiais e Manutenção, do Departamento de Suprimento e Logística, da Secretaria de Bens e
Serviços do TJMS, na vaga decorrente do Apostilamento, de Diego Otavio Borges. (Portaria nº 19/2021)
Interromper, a pedido e a partir de 12.01.2021, os efeitos da Portaria nº 700 de 02.10.2020, publicada no DJMS nº 4590, de
05.10.2020, que prorrogou a designação do servidor Mauro Assis dos Reis, matrícula nº 9821, Analista Judiciário, símbolo
PJJU-1, da Comarca de Glória de Dourados/MS, para prestar serviços junto à Comarca de Deodápolis/MS, nos termos do
art. 46, § 2º, da Lei nº 1.511, de 05.07.1994. (Portaria nº 22/2021)
Campo Grande, 14 de janeiro de 2021.
O Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
1 - Dispensar, pelo período de 13.11.2020 à 1º.02.2021, a servidora Meryellem Gomes Viana Moreno, matrícula nº 10680,
Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, da Comarca de Coxim/MS, do desempenho da Atividade de Assistência ao Gabinete
do Juiz, junto à 2ª Vara/Ofício Cível, da referida Comarca; considerando-a, novamente designada para o desempenho da
mesma Atividade de Assistência ao Gabinete do Juiz, a partir de 02.02.2021;
2 - Designar, a servidora Meryellem Gomes Viana Moreno, matrícula nº 10680, Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, para
responder em regime de substituição pelas atribuições funcionais do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Juiz
de Segunda Entrância, símbolo PJAS-8, junto à 2ª Vara/Ofício Cível, da Comarca de Coxim/MS, durante a prorrogação
da licença-maternidade da titular, Carina Zilio, matrícula nº 10767, no período de 13.11.2020 à 1º.02.2021, nos termos dos
artigos 60, 61 e 62 da Lei nº 3310, de 14.12.2006. (Portaria nº 7/2021)
1 - Dispensar, a partir de 07.01.2021, a servidora Ivanir de Fatima Monteiro, matrícula nº 5631, Analista Judiciário,
símbolo PJJU-1, da Comarca de Campo Grande/MS, da função de confiança de Chefe de Cartório, símbolo PJFC-6, junto ao
Cartório da 9ª Vara Cível de Competência Residual, da mesma Comarca, em razão de sua aposentadoria;
2 - Designar, com efeitos a partir da mesma data, a servidora Thais Garcia Gomes Tiago de Souza, matrícula nº 7147,
Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, da Campo Grande/MS, para a função de confiança de Chefe de Cartório, símbolo
PJFC-6, junto ao Cartório da 9ª Vara Cível de Competência Residual, da mesma Comarca, na vaga decorrente da dispensa,
de Ivanir de Fatima Monteiro. (Portaria nº 9/2021)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Exonerar, a pedido, a partir de 07.01.2021, Priscila Somera de Medeiros, matrícula nº 15035, Analista Judiciário, símbolo
PJJU-1, da Comarca de Campo Grande/MS, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Juiz, símbolo PJAS-6, junto à
2ª Vara Criminal de Competência Residual, da mesma Comarca. (Portaria nº 15/2021)
Nomear, a partir de 12.01.2021, Francielle Daiane Batista Urias, matrícula nº 16947, Analista Judiciária, da Secretaria do
TJMS, designada para prestar serviços na Comarca de Campo Grande/MS, para exercer em comissão o cargo de Assessor
Jurídico de Juiz, símbolo PJAS-6, junto à 2ª Vara Criminal de Competência Residual, da Comarca de Campo Grande/
MS, na vaga decorrente da exoneração, por mudança de cargo, de Camila Tozetti Santos; considerando-a, na mesma data,
dispensada do desempenho da Atividade de Assistência ao Gabinete do Juiz, junto à 2ª Vara Criminal de Competência
Residual, da Comarca de Campo Grande/MS. (Portaria nº 17/2021)
Exonerar, a pedido, a partir de 14.01.2021, a servidora Aline Trigilio Zanetti, matrícula nº 20128, do cargo público de
Analista Judiciário - área-fim serviço interno, símbolo PJJU-1, da Comarca de Três Lagoas/MS. (Portaria nº 32/2021)
Designar, a partir de 12.01.2021, Camila Tozetti Santos, matrícula nº 13670, Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, da
Comarca de Campo Grande/MS, para desempenhar a Atividade de Assistência ao Gabinete do Juiz, junto à 2ª Vara Criminal
de Competência Residual, da mesma Comarca, sendo-lhe concedido o pagamento do adicional de atividade, com fulcro no
artigo n. º 105, inciso I, da Lei nº 3.310, de 14.12.2006, na vaga decorrente da dispensa, por mudança de cargo, da servidora
Francielle Daiane Batista Urias; considerando-a, na mesma data, exonerada do cargo comissionado de Assessor Jurídico
de Juiz, símbolo PJAS-6, junto à 2ª Vara Criminal de Competência Residual, da Comarca de Campo Grande/MS. (Portaria
nº 33/2021)
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Campo Grande, 15 de janeiro de 2021.
Des. Paschoal Carmello Leandro
Presidente

Secretaria de Finanças
Departamento de Gestão da Despesa e de Contratos
Coordenadoria de Execução Orçamentária e Contratos
Publicação nº 013/2021
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01.058/2020
Processo n.º: 157.194.0002/2020
Partes: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e AGE Pavimentação e Empreendimentos Eireli
Ordenador de Despesas: Des. Paschoal Carmello Leandro.
Objeto: O acréscimo de 8,18705748% ao valor inicial, ou seja R$ 59.571,19 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e
um reais e dezenove centavos), referentes aos serviços contratuais e o acréscimo de 1,81440783% ao valor inicial, ou seja R$
13.202,11 (treze mil, duzentos e dois reais e onze centavos), referentes aos serviços extracontratuais.
Valor: O valor total do presente termo aditivo é de R$ 72.773,30 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta
centavos). O valor global do contrato passa a ser de R$ 800.399,68 (oitocentos mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta
e oito centavos).
Dotação: 4490.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fundamentação Legal: Art. 65, inciso I, “a” e “b”, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93.
Data da assinatura: 16 de dezembro de 2020.
Campo Grande, MS, 08 de janeiro de 2021.
João Bosco de Rezende
Diretor do Departamento de Gestão da Despesa e de Contratos
Julio Dias de Almeida
Diretor da Secretaria de Finanças

Publicação nº 014/2021
Extrato do Contrato nº 01.086/2020
Processo n.º: 157.386.0047/2020
Partes: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Teltec Solutions Ltda.
Ordenador de Despesas: Des. Paschoal Carmello Leandro.
Objeto: Subscrição de licenças de uso de software do tipo “suíte de escritório” baseada em nuvem (cloud computing) no
modelo Software como Serviço (SaaS), incluindo serviço especializado de instalação, configuração, integração, migração e
treinamento, com direito de atualização e suporte, para atendimento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo: Vigência pelo período de 36 meses, com início em 16/12/2020.
Valor: O valor global da contratação perfaz R$ 3.858.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil reais).
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Dotações: 3390.40.11 (LOCAÇÃO DE SOFTWARES); 3390.40.57 (SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS).
Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico 047/20, Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93.
Data da assinatura: 16 de dezembro de 2020.
Campo Grande, MS, 08 de janeiro de 2021.
João Bosco de Rezende
Diretor do Departamento de Gestão da Despesa e de Contratos
Julio Dias de Almeida
Diretor da Secretaria de Finanças

Publicação nº 015/2021
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01.060/2020.
Processo n.º: 157.194.0003/2020.
Partes: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e empresa Trevo Engenharia EIRELI.
Ordenador de Despesas: Des. Paschoal Carmello Leandro.
Objeto: Promover o reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, por meio da revisão exclusiva dos valores dos materiais
referenciados e cotados no mercado nacional que, comprovadamente estão em desequilíbrio econômico financeiro, na ordem
de 39.97%, para acrescer ao presente instrumento o importe de R$ 77.574,81 (setenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e oitenta e um centavos).
Valor: 77.574,81 (setenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Dotação: 4490.51.91 (obras em andamento).
Fundamentação Legal: artigo 65, II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21.06.93.
Data da assinatura: 01 de dezembro de 2020.
Campo Grande/MS, 15 de janeiro de 2021.
João Bosco de Rezende
Diretor do Departamento de Gestão da Despesa e de Contratos
Julio Dias de Almeida
Diretor da Secretaria de Finanças

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais
ATOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Portarias assinadas pelo Exmo. Sr. Des. Geraldo de Almeida Santiago - Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados
Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 15/01/2021:
O Desembargador Geraldo de Almeida Santiago - Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado
de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 67 da Lei nº 1.071, de 11/07/90 e artigo 2º - A da Portaria
nº 1.044 de 30/01/2017.
R E S O L V E:
DESIGNAR Ana Sabrina Ferreira Teixeira Santos para exercer a função auxiliar da justiça como Juíza Leiga junto ao
Juizado Especial Adjunto da Comarca de Sonora - MS, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, considerando que a candidata foi
aprovada em 1º lugar no II Processo Seletivo, homologado em 24/09/2019, publicado no DJMS n. 4448, de 05.03.2020, e diante
da documentação apresentada e juntada no Pedido de Providências n. 164.152.0145/2020, preenchidos estão os requisitos
exigidos para cumprimento dos artigos 28 e 29 da Instrução do CSJE n. 35, de 12 de setembro de 2017, c/c artigo 3º, inciso
IX, da Instrução do CSJE n. 1, de 8 de agosto de 2003, e Resolução do CNJ n. 174, de 12 de abril de 2013. Esta Portaria terá
efeitos a partir da sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. (Portaria 001/2021).
REVOGAR, a pedido, a Portaria n. 144/2015 – CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 3416, de 31/05/2015, de designação;
a Portaria n. 191/2017 - CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 3898, de 09/10/2017, de recondução, e a Portaria n. 161/2019
- CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 4382, de 12/11/2019, de recondução; de Liliane de Freitas Lamblem para exercer a
função auxiliar da justiça como Conciliadora junto ao Juizado Especial Adjunto da Comarca de Cassilândia – MS, nos termos
do art. 14, I, da Instrução do CSJE n. 36, de 12 de setembro de 2017 constante do Processo Digital n. 164.187.0041/2015. Esta
Portaria terá efeitos retroativos à data de 17.12.2020. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. (Portaria 002/2021).
DESIGNAR Júlia de Sousa Rotta para exercer a função auxiliar da justiça como Conciliadora junto à 8ª Vara do Juizado
Especial – Justiça Itinerante e Comunitária da Comarca de Campo Grande – MS, pelo prazo de até 04 (quatro) anos,
considerando que, diante da documentação apresentada e juntada no Pedido de Providências n. 164.152.0001/2021,
preenchidos estão os requisitos exigidos para cumprimento do artigo 3º, inciso IX, da Instrução do CSJE n. 01, de 08 de agosto
de 2003. Esta Portaria terá efeitos a partir da sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. (Portaria 003/2021).
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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REVOGAR, a pedido, a Portaria n. 072/2016 – CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 3569, de 05/05/2016, de designação;
e a Portaria n. 073/2018 - CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 4043, de 08/06/2018, de recondução; de Moysés Azambuja
Velilha Costa para exercer a função auxiliar da justiça como Conciliador junto à 9ª Vara do Juizado Especial - Trânsito da
Comarca de Campo Grande – MS, nos termos do art. 14, I, da Instrução do CSJE n. 36, de 12 de setembro de 2017 constante
do Processo Digital n. 164.187.0034/2016. Esta Portaria terá efeitos retroativos à data de 07.01.2021. Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se. (Portaria 004/2021).
REVOGAR, a pedido, a Portaria n. 095/2017 – CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 3808, de 26/05/2017, de designação;
e a Portaria n. 084/2019 - CSJE, publicada no Diário da Justiça n. 4258, de 13/05/2019, de recondução; de Paulo Sérgio Fiorin
para exercer a função auxiliar da justiça como Conciliador junto à 9ª Vara do Juizado Especial – Trânsito - da Comarca de
Campo Grande – MS, nos termos do art. 14, I, da Instrução do CSJE n. 36, de 12 de setembro de 2017 constante do Processo
Digital n. 164.187.0041/2017. Esta Portaria terá efeitos retroativos à data de 07/01/2021. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
(Portaria 005/2021).
Des. Geraldo de Almeida Santiago
Presidente do CSJE/MS
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 15 de janeiro de 2021.

Corregedoria-Geral de Justiça/TJMS
Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
Departamento de Correição Extrajudicial e Apoio às Unidades Extrajudiciais – Inutilização
de Papéis de Segurança.
O Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, Corregedor-Geral de Justiça, em exercício, do Estado de Mato Grosso
do Sul, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos Juízes de Direito deste Estado, a todas as Corregedorias-Gerais de
Justiça da Federação e do Distrito Federal, aos notários, aos registradores e ao público em geral, a inutilização, por meio de
incineração, dos papéis de segurança para apostilamento, em razão de erro na impressão, com números de séries A1679642,
A1679619, A1679607, A1679600 e A1679570, registrada na certidão nº 018/2021, no Livro 001 C, conforme Ofício nº 115/2021/
JUR, de 6/1/2021, do Tabelião de Notas do 5º Serviço Notarial da comarca de Campo Grande/MS.
Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.
Campo Grande-MS, 15 de janeiro de 2021.
Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte
Corregedor-Geral de Justiça, em exercício
Azenaide Rosselli Alencar
Diretora da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça

O Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, Corregedor-Geral de Justiça, em exercício, do Estado de Mato Grosso
do Sul, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos Juízes de Direito deste Estado, a todas as Corregedorias-Gerais de
Justiça da Federação e do Distrito Federal, aos notários, aos registradores e ao público em geral, a inutilização do papel de
segurança para apostilamento com número de série A6746047, conforme Ofício nº 128/2020/3ºTNPPP de 23/12/2020, do Sr.
Diego Roberto Lugo Amarilla, Tabelião Substituto do 3º Serviço Notarial e de Tabelionato de Protesto de Títulos da comarca de
Ponta Porã/MS.
Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.
Campo Grande-MS, 15 de janeiro de 2021.
Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte
Corregedor-Geral de Justiça, em exercício
Azenaide Rosselli Alencar
Diretora da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça

Secretaria de Bens e Serviços
COMUNICAÇÃO
A SECRETARIA DE BENS E SERVIÇOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL COMUNICA
que, em conformidade com o que determina o art. 2º e os incisos II e IV do art. 5º, da Resolução nº 168, de 10 de maio de 2017
e, por meio da Comissão de Cadastro de Fornecedores designada pela Portaria nº 1.137, de 23 de maio de 2017, a empresa
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (CNPJ 04.724.729/0001-61), encontra-se devidamente
cadastrada junto ao Cadastro de Fornecedores deste Tribunal de Justiça/MS.
Campo Grande/MS, 15 de janeiro de 2021.
Fábio Makoto Joboji
Comissão de Cadastro de Fornecedores do TJ/MS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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PODER JUDICIÁRIO/MS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LISTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS - RESOLUÇÃO Nº 83/2009 CNJ
DESCRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
TOYOTA CAMRY XLE 3.5
Representação
TOYOTA HILUX SW4 DIESEL 2.8
Representação
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Representação
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Representação
TOYOTA HILUX SW4 DIESEL 2.8
Institucional
TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI
Institucional
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Institucional
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Institucional
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
TOYOTA COROLLA 1.8 GLI
Institucional
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CD 2.8 TD
Serviço
CHEVROLET S10 CS 2.8 TD
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO MILLE WAY
Serviço
FIAT UNO WAY 1.4
Serviço
FIAT UNO WAY 1.4
Serviço
FIAT UNO WAY 1.4
Serviço
FIAT UNO WAY 1.4
Serviço
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2011
2009
2012
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2012
2012
2012
2012
2012
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2013
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2013
2013
2013
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2013
2013
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2015
2015
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PLACA
NRZ 4093
QAB 4251
QAB 4240
QAB 4384
OOU 9966
NRZ 4094
HSU 7404
HSU 7406
NRZ 3682
QAB 4381
QAB 4326
QAB 4327
QAB 4373
QAB 4380
QAB 4328
QAB 4385
QAB 4386
NRZ 3684
NRZ 3685
NRZ 3683
HSU 7405
HSU 7407
HSU 7408
HSU 7414
HTO 2123
HSH 4652
HTO 3111
HTO 3114
HTO 3115
HTO 3124
HTO 3125
HTO 3126
HTO 3127
HTO 3128
HTO 3129
HTO 3132
HTO 3133
HTO 3134
HTO 3136
HTO 3601
HTO 3602
HTO 3603
NRZ 3672
NRZ 3673
NRZ 3674
NRZ 3675
NRZ 3676
NRZ 3677
NRZ 3678
NRZ 3679
NRZ 3386
NRZ 3387
NRL 9439
NRL 9440
NRL 9442
NRL 9443
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57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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83
84
85
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95
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.4
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT UNO WAY 1.3
FIAT DOBLO HLX 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2017
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2017
2017
2017
2018
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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2015
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2016
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NRL 9444
NRL 9445
NRL 9447
NRL 9448
NRL 9449
NRL 9450
NRL 9459
NRL 9460
NRL 9461
NRL 9462
NRL 9469
NRL 9470
NRL 9471
NRL 9473
NRL 9475
NRL 9476
HSU 7418
HSU 7419
HSU 7420
HSU 8797
HSU 8798
QAB 4543
QAB 4541
QAB 4524
QAB 4546
QAB 4525
QAB 4539
QAB 4527
QAB 4540
QAB 5499
QAB 5501
QAB 5502
QAB 5503
QAB 5504
QAB 5547
QAB 5548
QAB 5549
QAB 5551
QAB 5552
QAB 4542
HTO 0135
NRL 9352
NRL 9353
NRL 9354
NRL 9355
NRL 9356
NRL 9357
NRL 9441
NRL 9E46
NRL 9472
NRL 9474
NRL 9477
NRL 9483
NRL 9484
HSU 8785
HSU 8796
HSU 7415
HSU 7416
QAB 4387
QAB 4388
QAB 4389
QAB 4390
QAB 4391
QAB 4547
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

FIAT DOBLO ESSENCE 1.8
RENAULT KWID LIFE 1.0
VW SAVEIRO 1.6
VW SAVEIRO 1.6
VW SAVEIRO 1.6
VW SAVEIRO 1.6
VW SAVEIRO 1.6
VW SAVEIRO 1.6
FIAT DUCATO MINIBUS 2.8
FIAT DUCATO MAXICARGO
FIAT DUCATO MAXICARGO
MB SPRINTER 415-CDI LOTAÇÃO
MB SPRINTER 415-CDI LOTAÇÃO
MB SPRINTER 415 FURGÃO
MB SPRINTER 415 FURGÃO
MB SPRINTER 515 FURGÃO
MB SPRINTER 415 JUIZADO TRÂNSITO
MB SPRINTER 415 JUIZADO TRÂNSITO
MB SPRINTER 415 JUIZADO TRÂNSITO
MB SPRINTER 415 JUIZADO TRÂNSITO
MB SPRINTER 415 JUIZADO TRÂNSITO
MB SPRINTER 415 JUIZADO TRÂNSITO
VOLKSWAGEN ÔNIBUS 17.230
VOLKSWAGEN ÔNIBUS 17.210
VOLKSWAGEN ÔNIBUS 17.210
AGRALE ÔNIBUS MANEO ATHOS
FORD CAMINHÃO CARGO 1119
FORD CAMINHÃO CARGO 815e
VW CAMINHAO 15.180 CONSTELLATION
VW CAMINHAO 15.180 CONSTELLATION
SEMIRREBOQUE/UNIDADE MÓVEL
M. BENZ AXOR 2540 S
CLASSIFICAÇÃO
REPRESENTAÇÃO
TRANSPORTE INSTITUCIONAL
SERVIÇO
TOTAL

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo

Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

2016
2019
2008
2013
2013
2013
2013
2013
2007
2011
2011
2013
2016
2016
2017
2017
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2001
2003
2017
2015
2006
2009
2010
2015
2010
QUANTIDADE
4
13
135
152
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QAB 4556
QAT 2F83
HSH 2276
NRZ 3134
NRZ 3135
NRZ 3136
NRZ 3137
NRZ 3138
HSH 1384
HTO 2113
HTO 2119
HTO 3338
OOU 9972
QAB 4239
QAB 5474
QAB 5498
HTO 3351
HTO 3352
HTO 3364
HTO 3365
HTO 3366
HTO 3367
HTO 3608
HQH 8375
HQH 9281
QAK 7498
HSU 8773
HSH 0859
HSH 4363
HTO 0199
HSH 3951
ASW 3069
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA JUDICIÁRIA
DEPARTAMENTO JUDICIÁRIO AUXILIAR
Coordenadoria de Distribuição
Apelação Criminal nº 0000246-84.2018.8.12.0800
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: Claudinei de Brito Fernandes Lopes
Advogado: Antônio Cairo Frazão Pinto (OAB: 15319/MS)
Advogada: Bianca do Carmo Rezende (OAB: 22539/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Suzi Lucia Silvestre da Cruz D´Ângelo
Interessado: Lucas Romário dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Maritza Brandão (OAB: 824088/DP)
Interessado: Eva Brito de Almeida
Advogado: Antônio Cairo Frazão Pinto (OAB: 15319/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Cível nº 0000468-96.2007.8.12.0037 (0000468-96.2007.8.12.0037)
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Apelante: Wilson Marques Rosa
Advogado: José Alex Vieira (OAB: 8749/MS)
Advogado: Alan Carlos Pereira (OAB: 14351/MS)
Apelado: Marccioni Comércio e Representação Ltda
Advogado: Mário Claus (OAB: 4461/MS)
Advogado: Adriano Barros Vieira (OAB: 9657/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0000571-30.2012.8.12.0037 (0000571-30.2012.8.12.0037)
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Apelante: Antonio Targino Ferreira
Advogado: Gilberto Martin Andreo (OAB: 13569/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
Advogado: Kássya Dayane Fraga Domingues (OAB: 15977/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso em Sentido Estrito nº 0001902-64.2018.8.12.0028
Comarca de Bonito - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Recorrente: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Alexandre Estuqui Júnior (OAB: 17956/MP)
Recorrido: Rodrigo Adriano Pereira Siqueira
DPGE - 1ª Inst.: Andréa Pereira Nardon Braga (OAB: 215597/DP)
Recorrido: Magno Souza Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Andréa Pereira Nardon Braga (OAB: 215597/DP)
Recorrido: Hiago de Faria Ferreira
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0002359-93.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Apelante: V. J. de O.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito (OAB: 5216E/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0003136-44.2018.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Apelante: P. A. R. N.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0005769-62.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito
Apelante: J. de S.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: J. de S.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito (OAB: 5216E/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0009477-39.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Apelante: R. V. dos S.
DPGE - 1ª Inst.: Lucienne Borin Lima (OAB: 7161/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Pedro Arthur de Figueiredo
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0018083-32.2015.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Lucio Cesar Pires Viana
Advogado: Mauro Abrão Siufi (OAB: 1586/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Advogada: Grázia Strobel da Silva Gaifatto (OAB: 7476/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Criminal nº 0039480-11.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Auditoria Militar
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Antonio Amaury Rolon
Advogado: Matheus Machado Lacerda da Silva (OAB: 21533/MS)
Advogado: Lucas Tobias Arguello (OAB: 20778/MS)
Advogado: Gerson Almada Gonzaga (OAB: 18586/MS)
Advogado: Emilene Maeda Ribeiro (OAB: 17420/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Tathiana Correa Pereira da Silva (OAB: 7714/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Remessa Necessária Cível nº 0800068-26.2019.8.12.0038
Comarca de Nioaque - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Comarca de Nioaque
Recorrido: Município de Nioaque
Proc. Município: Glauco Lubacheski de Aguiar (OAB: 9129/MS)
Recorrido: Alcir Amâncio da Silva
Advogado: Jorge Severino (OAB: 19052/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Remessa Necessária Cível nº 0800154-94.2019.8.12.0038
Comarca de Nioaque - Vara Única
Relator(a): Des. João Maria Lós
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Comarca de Nioaque
Recorrido: Município de Nioaque
Proc. Município: Glauco Lubacheski de Aguiar (OAB: 9129/MS)
Proc. Município: Evandro Silva Barros (OAB: 7466/MS)
Recorrido: Sodré Bertola Nogueira
Advogado: Jorge Severino (OAB: 19052/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
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Apelação Cível nº 0800162-98.2015.8.12.0042
Comarca de Rio Verde de Mato Grosso - Vara Única
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: Antônia Alves dos Santos
Advogada: Nilmare Daniele da Silva Irala (OAB: 12220/MS)
Advogado: Thales Augusto Rios Chaia Jacob (OAB: 16253/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0800560-84.2020.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Rafael Leonel Caires
Advogado: Bruno Teixeira Lazarino (OAB: 25372/MS)
Advogado: Elison Yukio Miyamura (OAB: 13816/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Arlethe Maria de Souza (OAB: 5071/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801187-25.2019.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Sirlei Campos
Advogado: Marcio Giacobbo (OAB: 19961/MS)
Advogado: Ysland Antunes de Lima (OAB: 21375/MS)
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Remessa Necessária Cível nº 0801215-20.2019.8.12.0028
Comarca de Bonito - 2ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Juízo Recorr.: J. de D. da 2 V. da C. de B.
Recorrido: V. G. O. (Representado(a) por sua Mãe) I. P. G. B.
DPGE - 1ª Inst.: Milene Cristina Galvão
Recorrido: M. de B.
Recorrido: S. M. de E. de B.
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801420-93.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: New Design Móveis
Advogada: Edna de Oliveira Schmeisch (OAB: 9594/MS)
Apelada: Sueli Gomes de Almeida
Advogado: Juliano Cavalcante Pereira (OAB: 11410/MS)
Advogado: Renato de Aguiar Lima Pereira (OAB: 7083/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400222-41.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: T. de S. L.
Advogado: Antonia Maria dos Santos Almeida Bressa (OAB: 16102/MS)
Agravado: C. P. de S.
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Habeas Corpus Criminal nº 1400223-26.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
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Impetrante: Luciano Caldas dos Santos
Paciente: Flora Yesmith Flores Flores
Advogado: Luciano Caldas dos Santos (OAB: 17122/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400224-11.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Luciano Caldas dos Santos
Paciente: Flora Yesmith Flores Flores
Advogado: Luciano Caldas dos Santos (OAB: 17122/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400225-93.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Luciano Caldas dos Santos
Paciente: Flora Yesmith Flores Flores
Advogado: Luciano Caldas dos Santos (OAB: 17122/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400226-78.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: D. P. do E. de M. G. do S.
Paciente: E. A. R.
DPGE - 1ª Inst.: Tulio Cruz Nogueira (OAB: 12737/MS)
Impetrado: J. de D. da 1 V. C. da C. de P. P.
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Agravo de Instrumento nº 1400227-63.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Agravante: Maria de Lourdes Araujo Silva Messias
Advogado: Diego Marcelino Silva Barbosa (OAB: 16573/MS)
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400228-48.2021.8.12.0000
Comarca de Miranda - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Alzenete Gonçalves de Macedo Souza
Advogada: Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos (OAB: 10645/MS)
Advogado: Dálvio Tschinkel (OAB: 2039/MS)
Agravada: Eunice Francisca Assis de Souza
Advogado: Pedro Carmelo Massuda (OAB: 1193/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400229-33.2021.8.12.0000
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Lucia de Campos Rodrigues
Advogada: Miriam Noronha Mota Gimenez (OAB: 309081/PF)
Advogada: Ester Mota Gimenez Gonçalves (OAB: 22250/MS)
Agravada: Lucimara Batista Pereira
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
Agravado: Jonas Pereira Acosta
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
RepreLeg: Lucimara Batista Pereira
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Mandado de Segurança Cível nº 1400230-18.2021.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
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Impetrante: Max Morini de Sousa
Advogada: Taíse Aparecida Bouzizo Eclis (OAB: 23073/MS)
Impetrado: Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1407708-14.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Agravante: Caixa Econômica Federal - CEF
Advogado: Luis Fernando Barbosa Pasquini (OAB: 13654/MS)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Realizada Redistribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Representação p/ Perda da Graduação nº 1600049-33.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Representante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ivanildo Silva da Costa (OAB: 10823B/MS)
Proc. do Estado: Rafael Antônio Mauá Timóteo (OAB: 10997/MS)
Representado: Mauro Maurício da Silva Alonso
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Conflito de competência cível nº 1600057-10.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira CardosoSuscitante: Juiz(a) de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do
Juizado Especial Central da Comarca de Campo
Grande
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Interessado: Sérgio Massuda Júnior
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul (Iagro)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 2000020-15.2021.8.12.0000
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mariana Andrade Vieira (OAB: 22635B/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Agravado: Município de Caarapó
Interessado: Presciliana Gomes Felicio
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 4000007-45.2021.8.12.9000
Comarca de Fátima do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda
Advogado: Marcos de Rezende Andrade Junior (OAB: 188846/SP)
Agravado: Município de Fátima do Sul
Proc. Município: Bruno Henrique Caetano dos Santos (OAB: 23491/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Apelação Criminal nº 0000246-84.2018.8.12.0800
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: Claudinei de Brito Fernandes Lopes
Advogado: Antônio Cairo Frazão Pinto (OAB: 15319/MS)
Advogada: Bianca do Carmo Rezende (OAB: 22539/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Suzi Lucia Silvestre da Cruz D´Ângelo
Interessado: Lucas Romário dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Maritza Brandão (OAB: 824088/DP)
Interessado: Eva Brito de Almeida
Advogado: Antônio Cairo Frazão Pinto (OAB: 15319/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Cível nº 0000468-96.2007.8.12.0037 (0000468-96.2007.8.12.0037)
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Apelante: Wilson Marques Rosa
Advogado: José Alex Vieira (OAB: 8749/MS)
Advogado: Alan Carlos Pereira (OAB: 14351/MS)
Apelado: Marccioni Comércio e Representação Ltda
Advogado: Mário Claus (OAB: 4461/MS)
Advogado: Adriano Barros Vieira (OAB: 9657/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0000571-30.2012.8.12.0037 (0000571-30.2012.8.12.0037)
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Apelante: Antonio Targino Ferreira
Advogado: Gilberto Martin Andreo (OAB: 13569/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
Advogado: Kássya Dayane Fraga Domingues (OAB: 15977/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso em Sentido Estrito nº 0001902-64.2018.8.12.0028
Comarca de Bonito - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Recorrente: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Alexandre Estuqui Júnior (OAB: 17956/MP)
Recorrido: Rodrigo Adriano Pereira Siqueira
DPGE - 1ª Inst.: Andréa Pereira Nardon Braga (OAB: 215597/DP)
Recorrido: Magno Souza Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Andréa Pereira Nardon Braga (OAB: 215597/DP)
Recorrido: Hiago de Faria Ferreira
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0002359-93.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Apelante: V. J. de O.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito (OAB: 5216E/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0003136-44.2018.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: P. A. R. N.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0005769-62.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Apelante: J. de S.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: J. de S.
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito (OAB: 5216E/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0009477-39.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Apelante: R. V. dos S.
DPGE - 1ª Inst.: Lucienne Borin Lima (OAB: 7161/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Pedro Arthur de Figueiredo
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Criminal nº 0018083-32.2015.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Lucio Cesar Pires Viana
Advogado: Mauro Abrão Siufi (OAB: 1586/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Advogada: Grázia Strobel da Silva Gaifatto (OAB: 7476/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Criminal nº 0039480-11.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Auditoria Militar
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Antonio Amaury Rolon
Advogado: Matheus Machado Lacerda da Silva (OAB: 21533/MS)
Advogado: Lucas Tobias Arguello (OAB: 20778/MS)
Advogado: Gerson Almada Gonzaga (OAB: 18586/MS)
Advogado: Emilene Maeda Ribeiro (OAB: 17420/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Tathiana Correa Pereira da Silva (OAB: 7714/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Remessa Necessária Cível nº 0800068-26.2019.8.12.0038
Comarca de Nioaque - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Comarca de Nioaque
Recorrido: Município de Nioaque
Proc. Município: Glauco Lubacheski de Aguiar (OAB: 9129/MS)
Recorrido: Alcir Amâncio da Silva
Advogado: Jorge Severino (OAB: 19052/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Remessa Necessária Cível nº 0800154-94.2019.8.12.0038
Comarca de Nioaque - Vara Única
Relator(a): Des. João Maria Lós
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Comarca de Nioaque
Recorrido: Município de Nioaque
Proc. Município: Glauco Lubacheski de Aguiar (OAB: 9129/MS)
Proc. Município: Evandro Silva Barros (OAB: 7466/MS)
Recorrido: Sodré Bertola Nogueira
Advogado: Jorge Severino (OAB: 19052/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0800162-98.2015.8.12.0042
Comarca de Rio Verde de Mato Grosso - Vara Única
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: Antônia Alves dos Santos
Advogada: Nilmare Daniele da Silva Irala (OAB: 12220/MS)
Advogado: Thales Augusto Rios Chaia Jacob (OAB: 16253/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
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Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0800560-84.2020.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Rafael Leonel Caires
Advogado: Bruno Teixeira Lazarino (OAB: 25372/MS)
Advogado: Elison Yukio Miyamura (OAB: 13816/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Arlethe Maria de Souza (OAB: 5071/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801187-25.2019.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Sirlei Campos
Advogado: Marcio Giacobbo (OAB: 19961/MS)
Advogado: Ysland Antunes de Lima (OAB: 21375/MS)
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Remessa Necessária Cível nº 0801215-20.2019.8.12.0028
Comarca de Bonito - 2ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Juízo Recorr.: J. de D. da 2 V. da C. de B.
Recorrido: V. G. O. (Representado(a) por sua Mãe) I. P. G. B.
DPGE - 1ª Inst.: Milene Cristina Galvão
Recorrido: M. de B.
Recorrido: S. M. de E. de B.
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801420-93.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: New Design Móveis
Advogada: Edna de Oliveira Schmeisch (OAB: 9594/MS)
Apelada: Sueli Gomes de Almeida
Advogado: Juliano Cavalcante Pereira (OAB: 11410/MS)
Advogado: Renato de Aguiar Lima Pereira (OAB: 7083/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400222-41.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: T. de S. L.
Advogado: Antonia Maria dos Santos Almeida Bressa (OAB: 16102/MS)
Agravado: C. P. de S.
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Habeas Corpus Criminal nº 1400223-26.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Luciano Caldas dos Santos
Paciente: Flora Yesmith Flores Flores
Advogado: Luciano Caldas dos Santos (OAB: 17122/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400224-11.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
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Impetrante: Luciano Caldas dos Santos
Paciente: Flora Yesmith Flores Flores
Advogado: Luciano Caldas dos Santos (OAB: 17122/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400225-93.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Luciano Caldas dos Santos
Paciente: Flora Yesmith Flores Flores
Advogado: Luciano Caldas dos Santos (OAB: 17122/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400226-78.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: D. P. do E. de M. G. do S.
Paciente: E. A. R.
DPGE - 1ª Inst.: Tulio Cruz Nogueira (OAB: 12737/MS)
Impetrado: J. de D. da 1 V. C. da C. de P. P.
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Agravo de Instrumento nº 1400227-63.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Agravante: Maria de Lourdes Araujo Silva Messias
Advogado: Diego Marcelino Silva Barbosa (OAB: 16573/MS)
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400228-48.2021.8.12.0000
Comarca de Miranda - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Alzenete Gonçalves de Macedo Souza
Advogada: Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos (OAB: 10645/MS)
Advogado: Dálvio Tschinkel (OAB: 2039/MS)
Agravada: Eunice Francisca Assis de Souza
Advogado: Pedro Carmelo Massuda (OAB: 1193/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400229-33.2021.8.12.0000
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Lucia de Campos Rodrigues
Advogada: Miriam Noronha Mota Gimenez (OAB: 309081/PF)
Advogada: Ester Mota Gimenez Gonçalves (OAB: 22250/MS)
Agravada: Lucimara Batista Pereira
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
Agravado: Jonas Pereira Acosta
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
RepreLeg: Lucimara Batista Pereira
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Mandado de Segurança Cível nº 1400230-18.2021.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Impetrante: Max Morini de Sousa
Advogada: Taíse Aparecida Bouzizo Eclis (OAB: 23073/MS)
Impetrado: Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Agravo de Instrumento nº 1407708-14.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Agravante: Caixa Econômica Federal - CEF
Advogado: Luis Fernando Barbosa Pasquini (OAB: 13654/MS)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Realizada Redistribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Representação p/ Perda da Graduação nº 1600049-33.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Representante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ivanildo Silva da Costa (OAB: 10823B/MS)
Proc. do Estado: Rafael Antônio Mauá Timóteo (OAB: 10997/MS)
Representado: Mauro Maurício da Silva Alonso
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Conflito de competência cível nº 1600057-10.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira CardosoSuscitante: Juiz(a) de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do
Juizado Especial Central da Comarca de Campo
Grande
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Interessado: Sérgio Massuda Júnior
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul (Iagro)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 2000020-15.2021.8.12.0000
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mariana Andrade Vieira (OAB: 22635B/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Agravado: Município de Caarapó
Interessado: Presciliana Gomes Felicio
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 4000007-45.2021.8.12.9000
Comarca de Fátima do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda
Advogado: Marcos de Rezende Andrade Junior (OAB: 188846/SP)
Agravado: Município de Fátima do Sul
Proc. Município: Bruno Henrique Caetano dos Santos (OAB: 23491/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Habeas Corpus Criminal nº 1400232-85.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: Joao Armando Preza da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande
Paciente: Admilson Mariano Diniz
Advogado: Joao Armando Preza da Silva (OAB: 14703/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Habeas Corpus Criminal nº 1400232-85.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: Joao Armando Preza da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande
Paciente: Admilson Mariano Diniz
Advogado: Joao Armando Preza da Silva (OAB: 14703/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Agravo de Instrumento nº 1400231-03.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Santelmo Pereira Lima
Advogado: Guilherme de Macedo Soares (OAB: 35220/DF)
Advogado: Analia Louzada de Mendonça (OAB: 278891/SP)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Agravado: Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso Especial nº 0000186-15.2020.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jesiane Aparecida Pessôa Carvalho
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrente: Kamila Vicente de Moura
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0000285-08.2020.8.12.0058/50000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Claudinei Andrade Schisler
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrente: Ronaldo Ribeiro
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0005397-45.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Luis Felipe Delmão de Lima
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0010158-40.2019.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Anderson Machado Rocha
Advogado: Antonio Edilson Ribeiro (OAB: 13330/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Adriano Antonio da Silva
Advogado: Diogo Paquier de Moraes (OAB: 23284B/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Interessado: João Linhares Júnior
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50003
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Embargante: Adriano Antonio da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Ângela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Prom. Justiça: João Linhares Júnior
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Extraordinário nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Embargos de Declaração Criminal nº 0043192-14.2016.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Embargante: Eduardo dos Santos Silva
Soc. Advogados: Eleudi Narciso da Silva (OAB: 21684/MS)
Embargado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Paula da Silva Santos Volpe (OAB: 8106/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo Regimental Criminal nº 1400070-90.2021.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Agravante: Douglas Ramos Guimarães
Advogado: Antonio Lazaro da Silva (OAB: 22384/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 2000726-32.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Embargante: Maria Sirlene Ribeiro Abrantes
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jordana Pereira Lopes Goulart (OAB: 22637B/MS)
Interessado: Município de Bandeirantes
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Recurso Especial nº 0000186-15.2020.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jesiane Aparecida Pessôa Carvalho
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrente: Kamila Vicente de Moura
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0000285-08.2020.8.12.0058/50000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Claudinei Andrade Schisler
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrente: Ronaldo Ribeiro
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0005397-45.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Luis Felipe Delmão de Lima
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0010158-40.2019.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Anderson Machado Rocha
Advogado: Antonio Edilson Ribeiro (OAB: 13330/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Adriano Antonio da Silva
Advogado: Diogo Paquier de Moraes (OAB: 23284B/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Interessado: João Linhares Júnior
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50003
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Embargante: Adriano Antonio da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Ângela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Prom. Justiça: João Linhares Júnior
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

14

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

15

Recurso Extraordinário nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Embargos de Declaração Criminal nº 0043192-14.2016.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Embargante: Eduardo dos Santos Silva
Soc. Advogados: Eleudi Narciso da Silva (OAB: 21684/MS)
Embargado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Paula da Silva Santos Volpe (OAB: 8106/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo em Recurso Especial nº 0835650-72.2017.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico
Soc. Advogados: Giummarresi, Dorval e Martins de Almeida Advogados Associados
Agravada: Celia Silvia Basilio dos Santos
Advogado: Denilton Borges Leite (OAB: 15426/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Agravo Regimental Criminal nº 1400070-90.2021.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Agravante: Douglas Ramos Guimarães
Advogado: Antonio Lazaro da Silva (OAB: 22384/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 2000726-32.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Embargante: Maria Sirlene Ribeiro Abrantes
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jordana Pereira Lopes Goulart (OAB: 22637B/MS)
Interessado: Município de Bandeirantes
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0000117-71.2006.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Embargante: Aero Clube Campo Grande
Advogado: Antonino Moura Borges (OAB: 839/MS)
Advogado: Andre Sena Madureira Figueiro (OAB: 70971/RS)
Embargada: Jandira Soares Nunes
Advogado: Élvio Gusson (OAB: 6722B/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Restituição de Coisas Apreendidas nº 0000218-61.2020.8.12.0052/50000
Comarca de Anastácio - 1ª Vara
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Requerente: A. C. F. e I. S/A
Advogado: Elói Martins Ribeiro (OAB: 14637A/MS)
Requerido: M. P. E.
Prom. Justiça: João Meneghini Girelli (OAB: 13463/MS)
Interessado: R. N. C.
Advogado: Darcilio Silva de Arruda (OAB: 7359/MS)
Interessada: R. E. G. X.
Advogado: Vinícius Mendonça de Britto (OAB: 11249/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000712-27.2018.8.12.0041/50000
Comarca de Ribas do Rio Pardo - Vara Única
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Embargante: Agnaldo Barbosa Dias
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Embargado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: George Zarour Cezar
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Cível nº 0001430-32.2009.8.12.0011 (011.09.001430-9)
Comarca de Coxim - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Antonio Henrique Barbosa
Advogado: Ruy Ottoni Rondon Junior (OAB: 5637/MS)
Advogado: Regis Ottoni Rondon (OAB: 8021/MS)
Apelado: Frigorifico Margem Ltda
Advogado: Wilson Rodrigues de Freitas (OAB: 12873/GO)
Advogada: Paula Suaiden Souto (OAB: 42319/GO)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Criminal nº 0001508-25.2011.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Emerson Cafure
Embargante: F. T. de S.
Advogado: Emanuel Róger Bonancin (OAB: 12739/MS)
Embargado: M. P. E.
Prom. Justiça: Moisés Casarotto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso Especial nº 0002735-79.2018.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Marcos José de Souza
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Interessado: Daniel Soares dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Vandir Zulato Jorge
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0004263-38.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jovay Ivo Gomes Montalvão
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrente: Jocileide Laura Alonso da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Apelação Criminal nº 0006781-43.2015.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Apelante: Edmilson Coelho da Cruz
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DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioli Mondoni (OAB: 10857B/MS)
Apelante: ELIANDRO COELHO CRUZ
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioll Mondoni
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Jui Bueno Nogueira
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0033200-58.2018.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: B. J. R. R.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrente: W. S. S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Alexandre Lima Raslan
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Embargos de Declaração Cível nº 0800762-19.2019.8.12.0030/50000
Comarca de Brasilândia - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Genivaldo de Ornelas
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Leandro Costa Vaz (OAB: 19999/MS)
Embargado: Município de Brasilândia
Proc. Município: Adilson Rodrigues de Souza (OAB: 12988/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0800854-18.2020.8.12.0044/50000
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Embargante: Lissandro Portilho Garrido
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Repre. Legal: Saturnino Garrido
Embargado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0800922-74.2019.8.12.0020
Comarca de Rio Brilhante - Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Apelante: Varly Ferreira Machado
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0804141-34.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Embargante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A
Advogada: Nayra Martins Vilalba (OAB: 14047/MS)
Advogada: Mayara Bendô Lechuga (OAB: 14214/MS)
Advogada: Mariana Mendes Miranda de Britto (OAB: 14837/MS)
Embargada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogado: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (OAB: 273843/SP)
Advogada: Raquel Neves Fucidji (OAB: 391374/SP)
Advogado: Rafael Kliemke dos Santos (OAB: 268454/SP)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo em Recurso Especial nº 0804149-40.2017.8.12.0021/50002
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
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Agravante: Rubiane Aparecida Serrana
DPGE - 2ª Inst.: Olga Lemos Cardoso de Marco (OAB: 4591/MS)
Agravada: Mariane Cristina Martins Fonseca
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Agravo em Recurso Especial nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50002
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Agravo Interno Cível nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50003
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Agravo em Recurso Especial nº 0808929-15.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Picadeiro Country Comercio de Vestuario Eireli
Repre. Legal: Julio Augusto Gomes Nunes
Advogado: Daniel Andrade Pinto (OAB: 331285/SP)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Carina Souza Cardoso (OAB: 4748/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Apelação Cível nº 0816934-02.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Setpar Campo Grande Participações Ltda
Advogado: Diego dos Santos Guimaraes (OAB: 300274/SP)
Advogado: Leandro Garcia (OAB: 210137/SP)
Apelado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SETVILLAGE II
Repre. Legal: Marcelo Silva de Oliveira Boza
Advogado: Marcelo Alfredo Araújo Kroetz
Advogado: Marcos Paulo Pinheiro da Silva Saifert (OAB: 18850/MS)
Advogado: Stefano Alcova Alcantara (OAB: 17877/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0827208-88.2015.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Embargante: Itaú Seguros S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Embargada: Lucimara Aparecida da Fonseca
Advogado: Ildo Miola Junior (OAB: 14653/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Habeas Corpus Criminal nº 1400234-55.2021.8.12.0000
Comarca de Porto Murtinho - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Impetrante: Adriano Caceres Villalba
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Comarca de Porto Muritnho
Paciente: Sérgio Correia
Advogado: Agnol Garcia Neto (OAB: 5328/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Cumprimento de sentença nº 1406688-27.2016.8.12.0000/50007
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Exeqüente: M. N.
Advogado: Matheus Neuwirth (OAB: 17817/MS)
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Executado: D. S. G. da S.
Advogado: Rodrigo Presa Paz (OAB: 15180/MS)
Advogada: Renata Gonçalves Pimentel (OAB: 11980/MS)
Advogado: José Belga Assis Trad (OAB: 10790/MS)
Exectda: R. L. N. S.
Advogado: Rodrigo Presa Paz (OAB: 15180/MS)
Advogada: Renata Gonçalves Pimentel (OAB: 11980/MS)
Advogado: José Belga Assis Trad (OAB: 10790/MS)
Interessado: J. M. N. P.
Advogada: Juliana de Arruda Cáceres (OAB: 15087/MS)
Advogado: Matheus Neuwirth (OAB: 17817/MS)
Interessada: A. P. L. S.
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Agravo Interno Cível nº 1415547-90.2020.8.12.0000/50000
Relator(a): Des. João Maria Lós
Agravante: Wendell Luciano de Oliveira
Advogado: Emilene Maeda Ribeiro (OAB: 17420/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Governador(a) do Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Diretor(a) Presidente da Agência Estadual de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Agravo Interno Cível nº 1415846-67.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Mundo Novo - 2ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Agravada: Regiane Felix Bezerra Izidoro
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Advogado: Luis Henrique de Souza Matos (OAB: 20185/MS)
Interessado: Associação Comercial de São Paulo
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo Interno Cível nº 2000860-59.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
Agravada: Wallace Martins Borges
Advogado: Fabricio Felini (OAB: 8064/MS)
Advogado: Ygreville Gasparin Garcia (OAB: 22189/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0000117-71.2006.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Embargante: Aero Clube Campo Grande
Advogado: Antonino Moura Borges (OAB: 839/MS)
Advogado: Andre Sena Madureira Figueiro (OAB: 70971/RS)
Embargada: Jandira Soares Nunes
Advogado: Élvio Gusson (OAB: 6722B/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Restituição de Coisas Apreendidas nº 0000218-61.2020.8.12.0052/50000
Comarca de Anastácio - 1ª Vara
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Requerente: A. C. F. e I. S/A
Advogado: Elói Martins Ribeiro (OAB: 14637A/MS)
Requerido: M. P. E.
Prom. Justiça: João Meneghini Girelli (OAB: 13463/MS)
Interessado: R. N. C.
Advogado: Darcilio Silva de Arruda (OAB: 7359/MS)
Interessada: R. E. G. X.
Advogado: Vinícius Mendonça de Britto (OAB: 11249/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
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Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000712-27.2018.8.12.0041/50000
Comarca de Ribas do Rio Pardo - Vara Única
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Embargante: Agnaldo Barbosa Dias
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Embargado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: George Zarour Cezar
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021.
Apelação Cível nº 0001430-32.2009.8.12.0011 (011.09.001430-9)
Comarca de Coxim - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Antonio Henrique Barbosa
Advogado: Ruy Ottoni Rondon Junior (OAB: 5637/MS)
Advogado: Regis Ottoni Rondon (OAB: 8021/MS)
Apelado: Frigorifico Margem Ltda
Advogado: Wilson Rodrigues de Freitas (OAB: 12873/GO)
Advogada: Paula Suaiden Souto (OAB: 42319/GO)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Criminal nº 0001508-25.2011.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Emerson Cafure
Embargante: F. T. de S.
Advogado: Emanuel Róger Bonancin (OAB: 12739/MS)
Embargado: M. P. E.
Prom. Justiça: Moisés Casarotto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso Especial nº 0002735-79.2018.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Marcos José de Souza
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Interessado: Daniel Soares dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Vandir Zulato Jorge
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0004263-38.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jovay Ivo Gomes Montalvão
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrente: Jocileide Laura Alonso da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Apelação Criminal nº 0006781-43.2015.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Apelante: Edmilson Coelho da Cruz
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioli Mondoni (OAB: 10857B/MS)
Apelante: ELIANDRO COELHO CRUZ
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioll Mondoni
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Jui Bueno Nogueira
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0033200-58.2018.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: B. J. R. R.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrente: W. S. S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
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Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Alexandre Lima Raslan
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Embargos de Declaração Cível nº 0800762-19.2019.8.12.0030/50000
Comarca de Brasilândia - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Genivaldo de Ornelas
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Leandro Costa Vaz (OAB: 19999/MS)
Embargado: Município de Brasilândia
Proc. Município: Adilson Rodrigues de Souza (OAB: 12988/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0800854-18.2020.8.12.0044/50000
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Embargante: Lissandro Portilho Garrido
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Repre. Legal: Saturnino Garrido
Embargado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0800922-74.2019.8.12.0020
Comarca de Rio Brilhante - Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Apelante: Varly Ferreira Machado
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0804141-34.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Embargante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A
Advogada: Nayra Martins Vilalba (OAB: 14047/MS)
Advogada: Mayara Bendô Lechuga (OAB: 14214/MS)
Advogada: Mariana Mendes Miranda de Britto (OAB: 14837/MS)
Embargada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogado: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (OAB: 273843/SP)
Advogada: Raquel Neves Fucidji (OAB: 391374/SP)
Advogado: Rafael Kliemke dos Santos (OAB: 268454/SP)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo em Recurso Especial nº 0804149-40.2017.8.12.0021/50002
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rubiane Aparecida Serrana
DPGE - 2ª Inst.: Olga Lemos Cardoso de Marco (OAB: 4591/MS)
Agravada: Mariane Cristina Martins Fonseca
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Agravo em Recurso Especial nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50002
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
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Agravo Interno Cível nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50003
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Agravo em Recurso Especial nº 0808929-15.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Picadeiro Country Comercio de Vestuario Eireli
Repre. Legal: Julio Augusto Gomes Nunes
Advogado: Daniel Andrade Pinto (OAB: 331285/SP)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Carina Souza Cardoso (OAB: 4748/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Apelação Cível nº 0816934-02.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Setpar Campo Grande Participações Ltda
Advogado: Diego dos Santos Guimaraes (OAB: 300274/SP)
Advogado: Leandro Garcia (OAB: 210137/SP)
Apelado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SETVILLAGE II
Repre. Legal: Marcelo Silva de Oliveira Boza
Advogado: Marcelo Alfredo Araújo Kroetz
Advogado: Marcos Paulo Pinheiro da Silva Saifert (OAB: 18850/MS)
Advogado: Stefano Alcova Alcantara (OAB: 17877/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Embargos de Declaração Cível nº 0827208-88.2015.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Embargante: Itaú Seguros S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Embargada: Lucimara Aparecida da Fonseca
Advogado: Ildo Miola Junior (OAB: 14653/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Habeas Corpus Criminal nº 1400234-55.2021.8.12.0000
Comarca de Porto Murtinho - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Impetrante: Adriano Caceres Villalba
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Comarca de Porto Muritnho
Paciente: Sérgio Correia
Advogado: Agnol Garcia Neto (OAB: 5328/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Cumprimento de sentença nº 1406688-27.2016.8.12.0000/50007
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Exeqüente: M. N.
Advogado: Matheus Neuwirth (OAB: 17817/MS)
Executado: D. S. G. da S.
Advogado: Rodrigo Presa Paz (OAB: 15180/MS)
Advogada: Renata Gonçalves Pimentel (OAB: 11980/MS)
Advogado: José Belga Assis Trad (OAB: 10790/MS)
Exectda: R. L. N. S.
Advogado: Rodrigo Presa Paz (OAB: 15180/MS)
Advogada: Renata Gonçalves Pimentel (OAB: 11980/MS)
Advogado: José Belga Assis Trad (OAB: 10790/MS)
Interessado: J. M. N. P.
Advogada: Juliana de Arruda Cáceres (OAB: 15087/MS)
Advogado: Matheus Neuwirth (OAB: 17817/MS)
Interessada: A. P. L. S.
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
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Agravo Interno Cível nº 1415547-90.2020.8.12.0000/50000
Relator(a): Des. João Maria Lós
Agravante: Wendell Luciano de Oliveira
Advogado: Emilene Maeda Ribeiro (OAB: 17420/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Governador(a) do Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Diretor(a) Presidente da Agência Estadual de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 14/01/2021.
Agravo Interno Cível nº 1415846-67.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Mundo Novo - 2ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Agravada: Regiane Felix Bezerra Izidoro
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Advogado: Luis Henrique de Souza Matos (OAB: 20185/MS)
Interessado: Associação Comercial de São Paulo
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo Interno Cível nº 2000860-59.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
Agravada: Wallace Martins Borges
Advogado: Fabricio Felini (OAB: 8064/MS)
Advogado: Ygreville Gasparin Garcia (OAB: 22189/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400235-40.2021.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Agravante: Laura dos Reis Chalub
Advogada: Ruth Marcela Souza Ferreira (OAB: 11180/MS)
Advogado: George Roberto Buzeti (OAB: 22260A/MS)
Agravado: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Criminal nº 0017827-50.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Matheus Henrique Pontes de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Marcus Vinicius Carromeu Dias (OAB: 5740B/MS)
Apelante: Danton Adriano Souza de Freitas
DPGE - 1ª Inst.: Marcus Vinicius Carromeu Dias (OAB: 5740B/MS)
Apelante: Octhávio Henrique Cintra Monteiro
DPGE - 1ª Inst.: Marcus Vinicius Carromeu Dias (OAB: 5740B/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues (OAB: 261605/MP)
Interessado: Fernando Vilela Correa
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400233-70.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: E. M. da C. C.
DPGE - 1ª Inst.: Paulo Roberto Mattos (OAB: 8703/MS)
Agravada: S. V. C.
Advogado: Donald de Deus Rodrigues (OAB: 16558/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Órgão Julgador em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente
em pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento
nos termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
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Agravo de Instrumento nº 1400237-10.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Lucilene de Lima Menezes
DPGE - 1ª Inst.: Kriscia Cavalcante Nakasone Gusso (OAB: 7690/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400238-92.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 13ª Vara Cível
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Advogada: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22074A/MS)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Emanuel Veiga Mello
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400240-62.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Vitória Amanda Alves da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Luciano Montalli
Agravante: Lucas da Silva e Souza
DPGE - 1ª Inst.: Luciano Montalli
Agravado: Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Criminal nº 0000087-40.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: Jaqueline Jose dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Marta Rosângela da Silva (OAB: 101/BN)
Apelante: Skarleth Leriani Pinnow Storari
DPGE - 1ª Inst.: Marta Rosângela da Silva (OAB: 101/BN)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Nara Mendes dos Santos Fernandes
Interessada: Gessica Jane de Souza Holsback
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso Especial nº 0000195-36.2018.8.12.0004/50001
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Rafael Pulhiese Moreno
Advogado: Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa (OAB: 174484/MG)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: João Albino Cardoso Filho (OAB: 2526/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Apelação Criminal nº 0000383-81.2019.8.12.0040
Comarca de Porto Murtinho - Vara Única
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: William Marra Silva Júnior
Apelante: Carlos Eduardo do Nascimento
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Thalyson Arguelho dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Armando Felipe Ramires Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
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Apelante: Lúcia Guerreiro
Advogado: Ana Paula Barbosa Colucci (OAB: 7338/MS)
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Rosivaldo Góes Campos
Advogado: Aluysio Ferreira Alves (OAB: 4670/MS)
Apelante: Alberto Fróes Júnior
Advogada: Livrada Aparecida Gaete (OAB: 15117/MT)
Apelante: Jamille Isabelle Caceres Farias
Advogado: Ana Paula Barbosa Colucci (OAB: 7338/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: William Marra Silva Júnior
Apelado: Rosivaldo Góes Campos
Advogado: Aluysio Ferreira Alves (OAB: 4670/MS)
Apelado: Alberto Fróes Júnior
Advogada: Livrada Aparecida Gaete (OAB: 15117/MT)
Apelado: Jamille Isabelle Caceres Farias
Advogado: Ana Paula Barbosa Colucci (OAB: 7338/MS)
Apelada: Lúcia Guerreiro
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Thalyson Arguelho dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Armando Felipe Ramires Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Carlos Eduardo do Nascimento
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0000680-45.2015.8.12.0035/50000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. M. da S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Antonio Siufi Neto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0001111-25.2010.8.12.0045/50000
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: K. F. M. S.
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Jaceguara Dantas da Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0001428-46.2020.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E.
Recorrente: J. O. R.
Advogado: Thiago Andrade Sirahata (OAB: 16403/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0001575-76.2019.8.12.0031/50001
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Reginaldo dos Santos França
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0007523-29.2019.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Monique Anacleto Alvarenga
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Esther Sousa de Oliveira (OAB: 4212B/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0009230-58.2020.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
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Recorrente: Jonas Rodrigues de Amorim
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50001
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Extraordinário nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0032790-63.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Donato Menezes Céu
Advogado: Lucas de Castro Cunha (OAB: 23406/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Sérgio Fernando R. Harfouche (OAB: 4795/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0035355-05.2016.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jhonatan Thullen Guimarães Saraiva Cavalcante
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Interessado: Geovane de Abreu Bernardo da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Interessado: Ailton Leandro Ortiz Junior
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Revisão Criminal nº 1400236-25.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Requerente: Valdemir Pereira
Advogado: Carlos Olimpio de Oliveira Neto (OAB: 13931/MS)
Requerido: Ministério Público Estadual
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400239-77.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Impetrante: Alessandro Farias Rospide
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã
Paciente: Gerbson Alves Figueiredo
Advogado: Alessandro Farias Rospide (OAB: 16770/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1408747-46.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Edgar Roberto Lemos de Miranda (OAB: 4086/MS)
Recorrido: F. A. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Recorrido: T. R. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Interessada: D. S. de O. F.
Interessado: P. C. F. de L.
Interessado: E. da S.
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Interessada: M. G. M.
Interessada: R. R. F.
Advogado: Pedro Paulo Sperb Wanderley (OAB: 13034/MS)
Interessado: P. F. T.
Interessado: C. T. & C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: F. J. C. C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: I. C. J. e C. LTDA
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: I. A. C. J.
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: W. & F. LTDA
Interessada: G. F. A.
Advogado: Danilo José Medeiros Figliolino (OAB: 3887/MS)
Interessada: P. S. W.
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1411059-92.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Andrea de Aquino Barnardelli Tonsica
Advogada: Carolina Paula Ribeiro (OAB: 22720/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1411731-03.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Fabiana Matte Freitas Escudero
Advogado: Alexandre Chadid Warpechowski (OAB: 12195/MS)
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão do Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1414361-32.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: S. F. M.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: A. M. de M. (Representado(a) por sua Mãe)
Repre. Legal: Ana Paula Ferro Mariano de Moura
Advogado: Ernani Fortunati (OAB: 6774/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Agravo Interno Cível nº 1416230-30.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Itaú Seguros S/A
Advogada: Maria Lucilia Gomes (OAB: 7623A/MS)
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 15119A/MS)
Agravada: Sharlene Rodrigues Macedo
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Criminal nº 0000087-40.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: Jaqueline Jose dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Marta Rosângela da Silva (OAB: 101/BN)
Apelante: Skarleth Leriani Pinnow Storari
DPGE - 1ª Inst.: Marta Rosângela da Silva (OAB: 101/BN)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Nara Mendes dos Santos Fernandes
Interessada: Gessica Jane de Souza Holsback
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Recurso Especial nº 0000195-36.2018.8.12.0004/50001
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
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Recorrente: Rafael Pulhiese Moreno
Advogado: Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa (OAB: 174484/MG)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: João Albino Cardoso Filho (OAB: 2526/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Apelação Criminal nº 0000383-81.2019.8.12.0040
Comarca de Porto Murtinho - Vara Única
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: William Marra Silva Júnior
Apelante: Carlos Eduardo do Nascimento
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Thalyson Arguelho dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Armando Felipe Ramires Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Lúcia Guerreiro
Advogado: Ana Paula Barbosa Colucci (OAB: 7338/MS)
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Rosivaldo Góes Campos
Advogado: Aluysio Ferreira Alves (OAB: 4670/MS)
Apelante: Alberto Fróes Júnior
Advogada: Livrada Aparecida Gaete (OAB: 15117/MT)
Apelante: Jamille Isabelle Caceres Farias
Advogado: Ana Paula Barbosa Colucci (OAB: 7338/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: William Marra Silva Júnior
Apelado: Rosivaldo Góes Campos
Advogado: Aluysio Ferreira Alves (OAB: 4670/MS)
Apelado: Alberto Fróes Júnior
Advogada: Livrada Aparecida Gaete (OAB: 15117/MT)
Apelado: Jamille Isabelle Caceres Farias
Advogado: Ana Paula Barbosa Colucci (OAB: 7338/MS)
Apelada: Lúcia Guerreiro
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Thalyson Arguelho dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Armando Felipe Ramires Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Carlos Eduardo do Nascimento
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0000680-45.2015.8.12.0035/50000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. M. da S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Antonio Siufi Neto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0001111-25.2010.8.12.0045/50000
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: K. F. M. S.
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Jaceguara Dantas da Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0001428-46.2020.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E.
Recorrente: J. O. R.
Advogado: Thiago Andrade Sirahata (OAB: 16403/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0001575-76.2019.8.12.0031/50001
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Reginaldo dos Santos França
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DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0007523-29.2019.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Monique Anacleto Alvarenga
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Esther Sousa de Oliveira (OAB: 4212B/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0009230-58.2020.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jonas Rodrigues de Amorim
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50001
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Extraordinário nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0032790-63.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Donato Menezes Céu
Advogado: Lucas de Castro Cunha (OAB: 23406/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Sérgio Fernando R. Harfouche (OAB: 4795/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 0035355-05.2016.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jhonatan Thullen Guimarães Saraiva Cavalcante
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Interessado: Geovane de Abreu Bernardo da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Interessado: Ailton Leandro Ortiz Junior
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Revisão Criminal nº 1400236-25.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Requerente: Valdemir Pereira
Advogado: Carlos Olimpio de Oliveira Neto (OAB: 13931/MS)
Requerido: Ministério Público Estadual
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400239-77.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Impetrante: Alessandro Farias Rospide
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Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã
Paciente: Gerbson Alves Figueiredo
Advogado: Alessandro Farias Rospide (OAB: 16770/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1408747-46.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Edgar Roberto Lemos de Miranda (OAB: 4086/MS)
Recorrido: F. A. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Recorrido: T. R. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Interessada: D. S. de O. F.
Interessado: P. C. F. de L.
Interessado: E. da S.
Interessada: M. G. M.
Interessada: R. R. F.
Advogado: Pedro Paulo Sperb Wanderley (OAB: 13034/MS)
Interessado: P. F. T.
Interessado: C. T. & C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: F. J. C. C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: I. C. J. e C. LTDA
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: I. A. C. J.
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: W. & F. LTDA
Interessada: G. F. A.
Advogado: Danilo José Medeiros Figliolino (OAB: 3887/MS)
Interessada: P. S. W.
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1411059-92.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Andrea de Aquino Barnardelli Tonsica
Advogada: Carolina Paula Ribeiro (OAB: 22720/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1411731-03.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Fabiana Matte Freitas Escudero
Advogado: Alexandre Chadid Warpechowski (OAB: 12195/MS)
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão do Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Recurso Especial nº 1414361-32.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: S. F. M.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: A. M. de M. (Representado(a) por sua Mãe)
Repre. Legal: Ana Paula Ferro Mariano de Moura
Advogado: Ernani Fortunati (OAB: 6774/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Agravo Interno Cível nº 1416230-30.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Itaú Seguros S/A
Advogada: Maria Lucilia Gomes (OAB: 7623A/MS)
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 15119A/MS)
Agravada: Sharlene Rodrigues Macedo
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
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Apelação Criminal nº 0002009-71.2018.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Vitor Hugo da Silva Fernandes
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Duarte Quaresma
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Fábio Adalberto Cardoso de Morais
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Apelação / Remessa Necessária nº 0013172-35.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Katia Silene Sarturi Chadid (OAB: 8624/MS)
Apelado: Construtora Degrau Ltda.
Advogado: Sergio Adilson de Cicco (OAB: 4786/MS)
Realizada Redistribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de
Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos
do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801656-61.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Darci Bezerra Andreasi
Advogada: Andreia Teixeira da Silva (OAB: 13017/MS)
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801661-83.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Apelante: Darci Bezerra Andreasi
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Advogada: Andréia Teixeira da Silva
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0805111-68.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí
Apelante: Município de Naviraí
Advogada: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Apelado: Gonçalo Marcolino Brandão
DPGE - 1ª Inst.: Solange Nobre Torres Jorge (OAB: 6169/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Mandado de Segurança Cível nº 1400241-47.2021.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Impetrante: Sandra Alquimin Goncalves
Advogado: Salvador Divino de Araújo (OAB: 12444/MS)
Advogado: Jônatas de Lima Barros (OAB: 11690/MS)
Impetrado: Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400242-32.2021.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Impetrante: Rubens Dariu Saldivar Cabral
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
Paciente: Estelvina Nunes
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Advogado: Rubens Dariu Saldivar Cabral (OAB: 17895/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Agravo de Instrumento nº 1400243-17.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Agravante: Antonio Cicero da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Patrícia Feitosa de Lima (OAB: 13771/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400244-02.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Marcia Terezinha Sortago
Advogada: Delcarla Silva Novais (OAB: 18819/MS)
Agravado: Adair Rodrigues Munin
Advogado: Claudenir de Carvalho Lima (OAB: 18402/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1407298-53.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Interessado: Rastro Legal Assessoria Contabil e Tributária Ltda
Repre. Legal: Silvone Gouveia Barbosa
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jucelino Oliveira da Rocha (OAB: 7557/MS)
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Realizada Redistribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Criminal nº 0002009-71.2018.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Vitor Hugo da Silva Fernandes
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Duarte Quaresma
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Fábio Adalberto Cardoso de Morais
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Apelação / Remessa Necessária nº 0013172-35.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Katia Silene Sarturi Chadid (OAB: 8624/MS)
Apelado: Construtora Degrau Ltda.
Advogado: Sergio Adilson de Cicco (OAB: 4786/MS)
Realizada Redistribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos
do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801656-61.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Darci Bezerra Andreasi
Advogada: Andreia Teixeira da Silva (OAB: 13017/MS)
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801661-83.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Apelante: Darci Bezerra Andreasi
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Advogada: Andréia Teixeira da Silva
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0805111-68.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí
Apelante: Município de Naviraí
Advogada: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Apelado: Gonçalo Marcolino Brandão
DPGE - 1ª Inst.: Solange Nobre Torres Jorge (OAB: 6169/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Mandado de Segurança Cível nº 1400241-47.2021.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Impetrante: Sandra Alquimin Goncalves
Advogado: Salvador Divino de Araújo (OAB: 12444/MS)
Advogado: Jônatas de Lima Barros (OAB: 11690/MS)
Impetrado: Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Habeas Corpus Criminal nº 1400242-32.2021.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Impetrante: Rubens Dariu Saldivar Cabral
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
Paciente: Estelvina Nunes
Advogado: Rubens Dariu Saldivar Cabral (OAB: 17895/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021.
Agravo de Instrumento nº 1400243-17.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Agravante: Antonio Cicero da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Patrícia Feitosa de Lima (OAB: 13771/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400244-02.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Marcia Terezinha Sortago
Advogada: Delcarla Silva Novais (OAB: 18819/MS)
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Agravado: Adair Rodrigues Munin
Advogado: Claudenir de Carvalho Lima (OAB: 18402/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1407298-53.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Interessado: Rastro Legal Assessoria Contabil e Tributária Ltda
Repre. Legal: Silvone Gouveia Barbosa
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jucelino Oliveira da Rocha (OAB: 7557/MS)
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Realizada Redistribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801663-53.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Darci Bezerra Andreasi
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Advogada: Andreia Teixeira da Silva (OAB: 13017/MS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400245-84.2021.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Fauze Abdel da Silva Musa
Advogado: Alexandre Mavignier Gattas Orro (OAB: 6809/MS)
Agravada: Eunice Villa Mussa
Advogado: Luiz Felipe de Medeiros Guimarães (OAB: 5516/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801663-53.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Darci Bezerra Andreasi
Advogado: Marcos Antonio de Souza Matos (OAB: 16005/MS)
Advogada: Andreia Teixeira da Silva (OAB: 13017/MS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400245-84.2021.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
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Agravante: Fauze Abdel da Silva Musa
Advogado: Alexandre Mavignier Gattas Orro (OAB: 6809/MS)
Agravada: Eunice Villa Mussa
Advogado: Luiz Felipe de Medeiros Guimarães (OAB: 5516/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0812473-71.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Maria Socorra Conceição Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0004514-98.2019.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Hélio Martins Coelho (Espólio)
Advogado: Carlos Fernando de Souza (OAB: 2118/MS)
Repre. Legal: Cinthya Folley Coelho
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Luciano Bordignon Conte (OAB: 892226/MP)
Interessado: Registro de Imóveis da Comarca de Corumbá - MS - 1º Oficio
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0802524-61.2018.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Apelante: Joana Barbosa Viana
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0004514-98.2019.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Hélio Martins Coelho (Espólio)
Advogado: Carlos Fernando de Souza (OAB: 2118/MS)
Repre. Legal: Cinthya Folley Coelho
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Luciano Bordignon Conte (OAB: 892226/MP)
Interessado: Registro de Imóveis da Comarca de Corumbá - MS - 1º Oficio
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0802524-61.2018.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Apelante: Joana Barbosa Viana
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801881-35.2020.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Apelante: Aparecido Toledo
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
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Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Sergio Gonini Benício (OAB: 23431A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0802991-02.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/SP)
Apelado: Ramão Oliveira
Advogado: Rubens Dario Ferreira Lobo Junior (OAB: 3440/MS)
Advogado: Ysland Antunes de Lima (OAB: 21375/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0816794-55.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Apelado: Ricardo Barbosa Lemos
Advogado: Márcio Souza de Almeida
Advogada: Jakeline Lago Rodrigues dos Santos Banhara (OAB: 15994/MS)
Advogado: Marcelo Minei Nakasone (OAB: 19996/MS)
Advogado: Luan Caique da Silva Palermo
Interessado: Prefeito(a) Municipal da Cidade de Campo Grande MS
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão de Campo Grande - MS
Interessado: Corregedora da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social do Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0816797-10.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Apelado: Fernando Manoel da Silva
Advogado: Márcio Souza de Almeida
Advogada: Jakeline Lago Rodrigues dos Santos Banhara (OAB: 15994/MS)
Advogado: Marcelo Minei Nakasone (OAB: 19996/MS)
Advogado: Luan Caique da Silva Palermo
Interessado: Prefeito(a) Municipal da Cidade de Campo Grande MS
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão de Campo Grande
Interessado: Secretário(a) Especial de Segurança e Defesa Social do Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400060-46.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Município de Naviraí
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Agravado: Cleusa Marfisa da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Solange Nobre Torres Jorge (OAB: 6169/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0801881-35.2020.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Apelante: Aparecido Toledo
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Sergio Gonini Benício (OAB: 23431A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
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Apelação Cível nº 0802991-02.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/SP)
Apelado: Ramão Oliveira
Advogado: Rubens Dario Ferreira Lobo Junior (OAB: 3440/MS)
Advogado: Ysland Antunes de Lima (OAB: 21375/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0816794-55.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Apelado: Ricardo Barbosa Lemos
Advogado: Márcio Souza de Almeida
Advogada: Jakeline Lago Rodrigues dos Santos Banhara (OAB: 15994/MS)
Advogado: Marcelo Minei Nakasone (OAB: 19996/MS)
Advogado: Luan Caique da Silva Palermo
Interessado: Prefeito(a) Municipal da Cidade de Campo Grande MS
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão de Campo Grande - MS
Interessado: Corregedora da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social do Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0816797-10.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Apelado: Fernando Manoel da Silva
Advogado: Márcio Souza de Almeida
Advogada: Jakeline Lago Rodrigues dos Santos Banhara (OAB: 15994/MS)
Advogado: Marcelo Minei Nakasone (OAB: 19996/MS)
Advogado: Luan Caique da Silva Palermo
Interessado: Prefeito(a) Municipal da Cidade de Campo Grande MS
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão de Campo Grande
Interessado: Secretário(a) Especial de Segurança e Defesa Social do Município de Campo Grande
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400060-46.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Município de Naviraí
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Agravado: Cleusa Marfisa da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Solange Nobre Torres Jorge (OAB: 6169/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0017696-92.2007.8.12.0002 (002.07.017696-7)
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Adailton de Carvalho
Advogado: Marcus Faria da Costa (OAB: 10668/MS)
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira
Advogado: Marco André Honda Flores (OAB: 6171/MS)
Advogado: Diego Oliveira de Lima (OAB: 16351/MS)
Advogado: Marianne Souza Ricarte Granja (OAB: 23650/MS)
Interessado: Bahia Materiais Para Construção Ltda
Interessada: Dirce Sutier de Carvalho
Realizada Redistribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de
Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos
do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
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Apelação Cível nº 0801214-34.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Virginia Helena Leite (OAB: 9871/MS)
Apelado: Ricardo Wolff Filho
Advogado: Paulo Sérgio Flauzino Caetano (OAB: 18165/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0803823-87.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Paulo Cézar Guedes Marinho
Advogado: Camila Aparecida Procópio Bonatto (OAB: 19624/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Julizar Barbosa Trindade Júnior (OAB: 10846/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0816051-45.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Adão Messias de Matos
Advogado: Letícia Medeiros Machado (OAB: 16384/MS)
Advogado: Vespasiano Leonardo da Silva Neto (OAB: 25653/MS)
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0829341-69.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Michele Koehler (OAB: 82490/PR)
Apelada: Rosangela Antonio Salvaterra Perez
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1417112-89.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: M. C. M. O. da S. (Representado(a) por seu Pai) E. O. da S.
Advogado: Eduardo Henrique Dias Queiroz Gonçalves (OAB: 15232/MS)
Agravado: U. S. J. do R. P.
Advogado: José Theophilo Fleury Netto (OAB: 10784/SP)
Advogado: Frederico Jurado Fleury (OAB: 158997/SP)
Advogado: Paulo Alberto Penariol (OAB: 298254/SP)
Realizada Redistribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0017696-92.2007.8.12.0002 (002.07.017696-7)
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Adailton de Carvalho
Advogado: Marcus Faria da Costa (OAB: 10668/MS)
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira
Advogado: Marco André Honda Flores (OAB: 6171/MS)
Advogado: Diego Oliveira de Lima (OAB: 16351/MS)
Advogado: Marianne Souza Ricarte Granja (OAB: 23650/MS)
Interessado: Bahia Materiais Para Construção Ltda
Interessada: Dirce Sutier de Carvalho
Realizada Redistribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de
Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos
do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
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Apelação Cível nº 0801214-34.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Virginia Helena Leite (OAB: 9871/MS)
Apelado: Ricardo Wolff Filho
Advogado: Paulo Sérgio Flauzino Caetano (OAB: 18165/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0803823-87.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Paulo Cézar Guedes Marinho
Advogado: Camila Aparecida Procópio Bonatto (OAB: 19624/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Julizar Barbosa Trindade Júnior (OAB: 10846/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0816051-45.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Adão Messias de Matos
Advogado: Letícia Medeiros Machado (OAB: 16384/MS)
Advogado: Vespasiano Leonardo da Silva Neto (OAB: 25653/MS)
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação / Remessa Necessária nº 0829341-69.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Michele Koehler (OAB: 82490/PR)
Apelada: Rosangela Antonio Salvaterra Perez
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1417112-89.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: M. C. M. O. da S. (Representado(a) por seu Pai) E. O. da S.
Advogado: Eduardo Henrique Dias Queiroz Gonçalves (OAB: 15232/MS)
Agravado: U. S. J. do R. P.
Advogado: José Theophilo Fleury Netto (OAB: 10784/SP)
Advogado: Frederico Jurado Fleury (OAB: 158997/SP)
Advogado: Paulo Alberto Penariol (OAB: 298254/SP)
Realizada Redistribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Conflito de competência cível nº 1600061-47.2021.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Suscitante: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Dourados
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Dourados
Interessado: João Ednilson Favoreto
Interessado: Domingos Dinale Favoreto
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0807803-64.2019.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
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Apelante: Regina Feles Valoes
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli (OAB: 8440/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Roberto de Souza Moscoso (OAB: 18116/DF)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0825760-41.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Apelante: Amanda Neves Araujo
Advogado: Vitor Henrique Rosa (OAB: 11289/MS)
Apelado: Lojas Renner S/A
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400246-69.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Agravado: Kim Higor Gorges
Advogado: Francisco Carlos de Queiroz Modesto (OAB: 23460/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Conflito de competência cível nº 1600060-62.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. João Maria LósSuscitante: Juiz(a) de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Juizado Especial
Central da Comarca de Campo
Grande
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Interessada: Georgina Mauricio Tavares
Interessado: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0807803-64.2019.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Regina Feles Valoes
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli (OAB: 8440/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Roberto de Souza Moscoso (OAB: 18116/DF)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Apelação Cível nº 0825760-41.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Apelante: Amanda Neves Araujo
Advogado: Vitor Henrique Rosa (OAB: 11289/MS)
Apelado: Lojas Renner S/A
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Agravo de Instrumento nº 1400246-69.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Agravado: Kim Higor Gorges
Advogado: Francisco Carlos de Queiroz Modesto (OAB: 23460/MS)
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Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos termos do art. 1º do
Provimento-CSM n. 411/2018.
Conflito de competência cível nº 1600060-62.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. João Maria LósSuscitante: Juiz(a) de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Juizado Especial
Central da Comarca de Campo
Grande
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Interessada: Georgina Mauricio Tavares
Interessado: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021. Processo incluso automaticamente em
pauta de Julgamento Virtual. Ficam as partes intimadas a manifestarem em caso de OPOSIÇÃO a esta forma de julgamento nos
termos do art. 1º do Provimento-CSM n. 411/2018.

Coordenadoria de Acórdãos
Apelação Cível nº 0000034-45.2000.8.12.0040 (040.00.000034-5)
Comarca de Porto Murtinho - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Andalécio Martins Leite (Espólio)
RepreLeg: Guilhermina Martins Leite
Advogado: Simão Thadeu Romero
Apelado: Angelo Bernardelli Neto
Advogada: Carla Bernardelli Castellucci (OAB: 357870/SP)
Apelada: Ana Maria Carneiro Bernardelli
Advogada: Carla Bernardelli Castellucci (OAB: 357870/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA - RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA COM A CITAÇÃO DOS DEVEDORES
- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a inércia
do exequente em atender a determinação de regularização da sua representação, a extinção do processo por abandono se
deu por ato de ofício do juiz, não por requerimento dos executados, citados nos autos, o que vai de encontro ao entendimento
externado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Apelação Criminal nº 0000081-65.2016.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Desª Elizabete Anache
Apelante: M. D.
DPGE - 1ª Inst.: Eurico Bartolomeu Ribeiro Neto
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Angelica de Andrade Arruda (OAB: 9615/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) - VETORIAL NEGATIVA - ANTECEDENTES
- PATAMAR DE 1/8 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA - PARCIALMENTE
PROVIDO - DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA E ALTERAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL - NOVA PENA DEFINITIVA. 1) Considerando a oitava parte do intervalo entre pena máxima e mínima do crime de
ameaça (de 1 a 6 meses), encontra-se o patamar de aumento de 18 dias para cada circunstância sopesada. 2) Se a versão
dos fatos narrada pelo agente é diferente da peça acusatória e da declaração da vítima, não é possível aplicar a atenuante da
confissão. 3) De ofício, afastamento da reincidência (período depurador) e alteração do regime prisional para o aberto, com
nova pena definitiva. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e, de ofício, redimensionaram a pena
definitiva e alteraram o regime, nos termos do voto da relatora..
Apelação Cível nº 0000131-43.2013.8.12.0055
Comarca de Sonora - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Carlos Rogério da Silva (OAB: 8888/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIAAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM AÇÃO EM QUE A PARTE SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS NECESSIDADE DE REEMBOLSO À
AUTARQUIA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. I.
Como é cediço antecipar verba pericial não se confunde com o de custear a despesa, que tem significado diverso, de tal forma
que o INSS apenas antecipa o pagamento da referida verba, mas deve ser ressarcido caso a demanda seja julgada improcedente
pelo Estado. II. Em se tratando de ação acidentária com decisão final desfavorável ao autor e, em sendo ele beneficiário da
Assistência da Justiça Gratuita, os custos da atividade jurisdicional e, em especial o reembolso dos honorários periciais, devem
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ser arcados pela entidade político administrativa com competência constitucional sobre o tema - ou seja, o Estado de Mato
Grosso do Sul. III. Em se tratando de execução contra aFazenda Públicae ainda não tendo sido expedido precatório ou RPV
(conforme o valor), oíndicea serutilizadopara atualização monetária da dívida a partir de 14/3/2013 será o INPC. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0033637-70.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Katia Silene Sarturi Chadid (OAB: 8624/MS)
Apelada: Camila Borges Siqueira Campos
Advogado: Sebastião Andrade Filho (OAB: 2288A/MS)
Advogado: Raphael Joaquim Gusmão (OAB: 13671/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA - PERDA DE RENDA PELO
PROPRIETÁRIO NÃO EVIDENCIADA - NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - ART. 15-A DO DECRETOLEI 3.365/1941 - ADI 2332/DF - RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.332/DF, declarou a
constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, na parte que determina a não incidência
dosjuroscompensatóriosnas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão
provisória na posse. Logo, conforme ficou assentado pela Corte Maior, os juros compensatórios se destinam a compensar a
perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, situação não vislumbrada no caso concreto. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0059457-09.2007.8.12.0001 (001.07.059457-1)
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Juscenildo Alves Barreto
Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Advogado: Fabio Batista Dúrex (OAB: 9830/MS)
Apelado: Banco Finasa S.A.
Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB: 11654/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERÍCIA JUDICIAL - MANIFESTAÇÃO
DAS PARTES SOBRE O LAUDO - IMPUGNAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA EM PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO
- DECISÃO PROFERIDA SEM NOVA VISTA AO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR
ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O apelante se insurge contra a sentença que, após
questionamentos ao laudo pericial, julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, sem determinar nova remessa dos autos
ao perito que atuou no feito. Cerceamento de defesa configurado, na medida em que ambas as partes impugnaram o laudo
pericial em pontos específicos e devidamente amparados em parecer de assistente técnico, sendo indispensável a manifestação
do expert, de modo que a decisão recorrida foi proferida precocemente, antes de nova manifestação do perito. Decisão recorrida
cassada, determinando-se a remessa dos autos ao perito judicial para manifestação sobre a impugnação ao laudo pericial. A
C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação / Remessa Necessária nº 0059644-75.2011.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Carlos Francisco dos Santos
Advogada: Eclair Nantes Vieira (OAB: 8332/MS)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
Apelado: Carlos Francisco dos Santos
Advogada: Eclair Nantes Vieira (OAB: 8332/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA
- IMPOSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR - RESULTADO DA PERÍCIA QUE NÃO
IMPLICA EM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA - LITIGÂNCIA COM
O BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - ANTECIPAÇÃO PELO
ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO PELO ESTADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU
PROVIDO. (i) A invalidez permanente parcial do membro inferior sem repercussão na capacidade laborativa inviabiliza a
conversão do auxílio-acidente em aposentadoria. (ii) O § 2º do art. 8º da Lei Federal nº 8.213/91 impõe ao INSS o adiantamento
dos honorários do perito na ação de conhecimento em que a parte autora, litigando com o beneplácito da gratuidade da justiça,
debate acerca de benefício previdenciário, assegurando, por outro lado, o ressarcimento, in casu, pelo Estado, do valor pago
ao perito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, conhceram dos recursos e, ao do autor negaram provimento, ao do réu deram provimento,
nos termos do voto do Relator .
Apelação Cível nº 0062880-06.2009.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
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Apelante: Nerion Diovan Quincozes
Soc. Advogados: Gonçalves Lima Pereira Sociedade de Advogados S/s (OAB: 1302/MS)
Advogado: Flávio Gonçalves Soares (OAB: 14443/MS)
Advogada: Taís Mariana Lima Pereira (OAB: 20453A/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Itaneide Cabral Ramos (OAB: 5055/MS)
Apelado: Nerion Diovan Quincozes
Soc. Advogados: Gonçalves Lima Pereira Sociedade de Advogados S/s (OAB: 1302/MS)
Advogado: Flávio Gonçalves Soares (OAB: 14443/MS)
Advogada: Taís Mariana Lima Pereira (OAB: 20453A/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Itaneide Cabral Ramos (OAB: 5055/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR
– ANULAÇÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO – DESPROMOÇÃO ILEGAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando o caráter de ilicitude da “despromoção” do autor ao Posto de Capitão, está
configurado o dano moral in re ipsa, na medida em que a perda do Posto é causa de humilhação e frustração na vida do militar,
que, após ter ascendido na carreira, em atenção às regras legais até então vigentes, vê-se, no prisma das relações hierárquicas,
rebaixado sem qualquer lastro constitucional e legal, somando-se a isso as perdas de caráter pecuniário com a redução salarial.
APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 85, § 3º, I, CPC –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais remanescentes, “ex-vi”
do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n. 3.779, de 11 de novembro de 2009,
Regimento de Custas Judiciais EstaduaL.De acordo com o artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram
provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0116362-34.2007.8.12.0001 (001.07.116362-0)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Olício da Rosa
Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Apelado: Banco Finasa S.A.
Advogado: André Luiz Pedroso Marques (OAB: 171045/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ART.
485, III, CPC) - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
PATRONO DO RÉU - DICÇÃO DO ART. 485, § 2º, CPC - RECURSO PROVIDO. Na dicção do art. 485, § 2º, do CPC, em sendo
o processo extinto por abandono, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado em favor
do patrono do réu. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0800052-77.2019.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Daniel Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Leonardo Ferreira Mendes (OAB: 13119/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO TARDIO DE INDÍGENA –
INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E NOME DA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade e com o parecer, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800056-90.2020.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Maria Luzinete da Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 44215/DF)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS: IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE
MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - REGULARIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não tendo o recorrido
trazido aos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência decorrente de anterior decisão de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, deve a impugnação ser rejeitada. II- Não há ofensa ao princípio dadialeticidade, porquanto se
verifica que as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da sentença. III - Tendo a
parte autora faltado com a verdade, alegando a ausência de contratação com o réu a justificar os descontos em seu benefício
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previdenciário, no intuito de não pagar os valores devidos e, ainda, ser reembolsado das quantias que já havia pago, é caso
de manutenção da aplicação das penas por litigância de má-fé, fixada na decisão recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800144-02.2018.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Zelia Rocha dos Santos
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 6835/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Não comprovado que a autora, ora recorrente, reúne condições para arcar com as despesas
financeiras da lide, não há razões para revogar a justiça gratuita que lhe foi deferida em primeira instância. II - Tendo a parte
autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento
ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800201-72.2018.8.12.0048
Comarca de Rio Negro - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Jamile Serra Azul
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Apelado: João Miguel Galvão Assis
RepreLeg: Rosa Nailda Galvão da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Juliana Esteves Teixeira Braga
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Interessado: Município de Rochedo
Proc. Município: Emerson de Oliveira Mello
EMENTA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - AFASTADA - MÉRITO - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS, INSUMOS E TRATAMENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME
CARE) POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MENOR IMPÚBERE COM QUADRO EXTREMO DE VULNERABILIDADE EM
SUA SAÚDE - IMPRENSCINDIBILIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA
FEDERAÇÃO - ARTIGOS 6º, 23, II, E 196, TODOS DA CF/88 - SENTENÇA MANTIDA, COM O PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser
garantido modo indistinto por todos os entes da federação -União,Estados, Distrito Federal e Municípios, solidariamente, como
decorre dos arts. 6º, 23, II, e 196, todos da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo
Supremo Tribunal Federal. A previsão domedicamento/insumo/tratamentopleiteado nas listas doSUS, ou especificamente na
lista correspondente ao ente demandado, não afasta a solidariedade estatal, como igualmente assentado pela jurisprudência.
II - É uníssono o entendimento, tanto deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual como do Superior Tribunal de Justiça, que
todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são partes legítimas para responderem demandas em
que visam à condenação em obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de medicamento ou outras prestações de
saúde. EMENTA - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS
DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (súmula n. 421 do STJ), assim
como no caso dela atuar contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. II - Se a questão foi
suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram a preliminar e negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800249-63.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Lindete Alves Santana
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/RS)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO
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DE EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES
RESPECTIVOS AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE INDENIZAR - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratandose de relação consumerista, cabe à instituição financeira diligenciar acerca da comprovação do repasse ao consumidor do
montante correspondente ao empréstimo. No caso, restou demonstrada a contratação válida e que a parte autora desfrutou do
valor objeto do empréstimo, descontados em benefício previdenciário, portanto, improcedência dos pedidos iniciais é medida
que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800289-54.2020.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Apelante: O. A.
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: B. B. S.A
Advogado: Luiz Roberto Villa (OAB: 948/MS)
Advogada: Thais Pedroso Villa Marques (OAB: 7613/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 332, DO CPC - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO.
Presente a pretensão autoral acerca do exame revisonal das cláusulas contratuais (no tocante aos juros remuneratórios), eis
que entende abusiva, verificado está o seu interesse de agir, na medida em que há cobrança de tal encargo no contrato
entabulado entre as partes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator .
Apelação Cível nº 0800314-22.2015.8.12.0051
Comarca de Itaquiraí - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Felipe Lopes Seline
Advogado: Leonel de Almeida Mathias (OAB: 11138/MS)
Advogado: Tamires Modenesi Oliveira (OAB: 21274/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Marcela Prohorenko Ferrari (OAB: 296845/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA
POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A concessão de quaisquer dos benefícios
pleiteados pelo autor exige a constatação da incapacidade laboral, seja ela total ou parcial, o que não se tem na espécie,
conforme atestado por perícia médica judicial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800322-61.2020.8.12.0006
Comarca de Camapuã - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Camapuã
Proc. Município: Marcela Vieira Rodrigues Murata (OAB: 18872/MS)
Apelada: Thais Marcelli Pereira Oliveira
Advogado: Pedro Ramirez Rocha da Silva (OAB: 10111/MS)
Advogado: Rodrigo Godoi Rocha (OAB: 15550/MS)
Advogado: Mariama de Oliveira Mateus (OAB: 19902/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MINUTA RECURSAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PRELIMINAR AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEVIDO DURANTE A VIGÊNCIA
DO DECRETO Nº 3.603/2017 - RECURSO DESPROVIDO. (i) Exprimindo a minuta recursal de forma compreensível qual(is)
pontos da sentença merece(m) reforma, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) É devida a indenização
denominada de auxílio-alimentação durante a vigência do Decreto nº 3.603/2017 até sua revogação, ocorrida com a edição
do Decreto nº 4.226, de 08/07/2018, com efeitos retroativos a 30.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no
mérito negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800360-89.2020.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Carlos Ignat
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE
NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO
SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - CUMPRIMENTO PELO RÉU
DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a
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parte autora firmou o contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação defraudena contratação.
Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. Tendo a parte autora
faltado com a verdade, alegando a ausência de contratação com o réu a justificar os descontos em seu benefício previdenciário,
no intuito de não pagar os valores devidos e, ainda, ser reembolsada das quantias que já havia pago, é caso de condenação
às penas por litigância de má-fé. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800363-60.2019.8.12.0039
Comarca de Pedro Gomes - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Rafael Duque de Freitas (OAB: 102135/MG)
Apelado: Osmar João Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Rafael Duque de Freitas (OAB: 102135/MG)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Interessado: Município de Pedro Gomes
Proc. Município: Leonardo Henrique Marçal (OAB: 14730/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DO ENTE
PÚBLICO FURTAR-SE À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR SAÚDE AOS CIDADÃOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, CAPUT, 6º, CAPUT, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, 196 E 198, INC. II, TODOS DA CF
- NECESSIDADE DEMONSTRADA - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
PARA A JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - CONDENAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por ser garantia constitucional, o
ente público não pode se esquivar do dever de assegurar a política de saúde, a não ser de forma absolutamente motivada,
devendo propiciar os medicamentos necessários quando os beneficiários preencherem os requisitos para tanto. 2. A fixação
pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração,
reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles
e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as
regras de repartição de competências. 3. Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421, STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos
recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800368-24.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Clarice Maria da Silva Torres
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO
DO MÚTUO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE
DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Hipótese em que os
elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo
a alegação defraudena contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora
por seu pagamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800372-06.2020.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Manoel Marques de Oliveira
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 6835/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTORA QUE NÃO RECONHECE
O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO
DO PRODUTO DO MÚTUO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA
- REGULARIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o
contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação defraudena contratação. Evidenciada a licitude da
origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. II - Tendo a parte autora alterado a verdade
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dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida
a aplicação das penas por litigância de má-fé, fixada na decisão recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da
ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
Apelação / Remessa Necessária nº 0800452-91.2019.8.12.0004
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Julizar Barbosa Trindade Júnior (OAB: 10846/MS)
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Amambai
Apelado: Bruno Fellete de Oliveira
Advogado: Lucas Tabacchi Pires Corrêa (OAB: 16961/MS)
Advogado: Wilson Silva Anario (OAB: 25007/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
- BOMBEIRO MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE MOTORISTA - DESEMPENHO DE
ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO V, DA LCE Nº 127/2008 - PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL - AFASTAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA VERBA NO SUBSÍDIO - POSSIBILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.I. A designação do
autor para exercer as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura foi realizada por meio de boletim
interno, restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. II. É devido o pagamento de indenização de 10%,
calculados sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em razão das funções especiais desempenhadas,
pois comprovou que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço, no mínimo, 30 dias. III. Não há como implementar
automaticamente a indenização no subsídio do autor se inexiste a demonstração de que o militar ainda permaneça exercendo a
função específica delineada no art. 23, V, da Lei Complementar 127/2008. V. Quanto aos juros e correção monetária a sentença
recorrida não merece reparos, eis que aplicou os índices em observância às teses fixadas nos temas 910 do STF e 905 do STJ.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as)
do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e mantiveram a sentença em reexame necessário, nos termos
do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800478-51.2019.8.12.0049
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Rubens Tomé Garcia Vieira
Advogado: Nilson Donizete Amante (OAB: 16639B/MS)
Advogada: Pâmela Cristina Galhardi (OAB: 25009/MS)
Apelado: Município de Água Clara
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE SALARIAL - ART. 37, X, CF
- DISCUSSÃO ACERCA DA LEI MUNICIPAL N. 963/2015 - APESAR DA LEI ESPECÍFICA, O AUTOR NÃO COMPROVOU
A EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ARTIGO 2º DA CF - OBSERVÂNCIA DO
LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. Além da previsão em lei específica de iniciativa do chefe do executivo, a regulamentação do direito à
revisão geral anual deve respeitar, dentre outros, a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), indicação das fontes de
custeio, a disponibilidade financeira, bem como os limites com as despesas de pessoal registrados em legislação pertinente. A
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em obediência ao art. 169 da CF, caput, impõe limitação do
gasto público com pessoal, fato esse que também impede o Poder Judiciário de fomentar o reajuste da remuneração do servidor
público com o objetivo de evitar violação da dotação orçamentária do Município. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0800505-15.2020.8.12.0044/50000
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Embargante: Terezinha Cleci Sebastião
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Embargada: Paraná Banco S/A
Advogado: Milton Luiz Cleve Kuster (OAB: 19890A/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO DEMONSTRADAS - MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PERTINENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Embargos de declaração é recurso horizontal
destinado ao órgão singular ou colegiado para suprir as falhas existentes no julgado. Inexistindo tais vícios, é de se negar
provimento ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800507-16.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Hiroyuki Aveiro Todaka
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DPGE - 1ª Inst.: Arthur Demleitner Cafure
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Nélson Mendes Fontoura Júnior (OAB: 3699/MS)
EMENTA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - AÇÃO INTENTADA APÓS EXPIRADO PRAZO DO CERTAME - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em homenagem ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, possível vício durante o
trâmite do concurso não se mostra apto a ensejar a nulidade do mesmo, visto que a ação somente foi intentado após decorrido
prazo de expiração com a respectiva convocação e assunção do cargo pelo primeiro classificado. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800569-83.2018.8.12.0015
Comarca de Miranda - 2ª Vara
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Elidio Vieira Leite
Advogado: Bruno Menegazo (OAB: 9975/MS)
Advogado: Osvaldo Nogueira Lopes (OAB: 7022/MS)
Apelado: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro (OAB: 98628/SP)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA
DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE TED - DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR FOI
DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo prova da
contratação nos autos, bem como da disponibilização dos valores ao requerente, não há falar em declaração de inexistência do
contrato. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Remessa Necessária Cível nº 0800582-55.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia
Recorrido: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Weslei Marques Galdino (OAB: 22827/MS)
Recorrido: Helenice Lara Ortiz
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL - CONDENAÇÃO EFETIVA DO ENTE PÚBLICO
INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS - APLICAÇÃO DA REGRA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º INCISOS II E III
DO ART. 496, CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Não se conhece da remessa necessária quando o valor
da condenação contra o município é inferior a 100 (cem) salários mínimos, aplicando-se ao caso a regra de exceção trazida
pelo § 3º do artigo 496, CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade não conheceram da remessa necessária, nos termos do voto do Relator. .
Apelação / Remessa Necessária nº 0800590-05.2018.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
Apelado: Reginaldo Pereira de Souza
Advogado: Thayson Moraes Nascimento (OAB: 17829/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POLICIAL MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE COMANDANTE DE EQUIPE - DESEMPENHO
DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO V, DA LCE Nº 127/2008 - PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
E IMPROVIDA. I. Satisfeitos os pressupostos legais (previstos na Lei Complementar nº 127/2008), o servidor público faz
jus ao seu recebimento, e isso não importa a majoração da remuneração de maneira irregular, nem tampouco afronta
ao disposto no artigo 37, IV, X da Constituição Federal. II. A designação do autor para exercer as funções de motorista
e comandante de equipe de serviço foi realizada por meio de boletim interno, restando comprovado o exercício da
função por mais de 30 dias. III. É devido o pagamento de indenização de 10%, calculados sobre o subsídio inicial do
posto ou graduação da parte autora, em razão das funções especiais desempenhadas, pois comprovou que exerceu as
funções de comandante de equipe de serviço, no mínimo, 30 dias. IV.A gratificação pelo exercício das funções descritas
no artigo 23, V, da LCE nº 127/2008, não deve ser utilizada para efeito de cálculo de adicional de férias e gratificação
natalina (13º salário). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade
da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e mantiveram a
sentença em reexame necessário, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800594-71.2014.8.12.0004
Comarca de Amambai - 2ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
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Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
Apelante: Celmina Rossate
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelada: Celmina Rossate
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DESCONTOS INDEVIDOS EM SALÁRIO - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO
- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de
inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao
consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem
o direito de tê-los restituídos. Inexistindo critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de
dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não se pode criar parâmetros concretos
para a análise de sua extensão, devendo-se arbitrá-lo de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades
do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800671-76.2013.8.12.0049
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Apelante: Ivan da Silva Donega
Advogado: Luis Paulo Perpetuo Canela (OAB: 15086/MS)
Apelado: Ivan da Silva Donega
Advogado: Luis Paulo Perpetuo Canela (OAB: 15086/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
TRATAMENTO INADEQUADO DE CLIENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA – FUNCIONÁRIOS QUE SE NEGAM A DESCONTAR
CHEQUE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELO AUTOR, PESSOA BASTANTE
SIMPLES – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE PARA QUE O PROBLEMA FOSSE SOLUCIONADO
– AUTOR QUE NÃO PODE PAGAR SEUS FUNCIONÁRIOS CONFORME O COMBINADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
INDICA A EXISTÊNCIA DE VEXAME E CONSTRANGIMENTO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
A QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DE REPARAÇÃO MAJORADO – JUROS DE
MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DO BANCO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I – Tendo sido a ação ajuizada dentro do prazo
trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, CC, que estabelece que Prescreve: Em três anos: a pretensão de reparação civil,
rejeita-se a prejudicial de prescrição. II – Manifesta a ocorrência do dano moral decorrente de tratamento inadequado de cliente
em agência bancária, cujos funcionários se recusaram a descontar cheque de modo injustificado. Os fatos evidenciam a falha
na prestação do serviço, já que houve inclusive a intervenção daquele que emitiu o cheque para que o pagamento fosse feito.
Da situação vexatória também tomaram conhecimento funcionários do autor, que seriam pagos com referida quantia, o que lhe
causou inegável dor, sofrimento, humilhação e constrangimento. Assim, manifesta a subsunção dos fatos à previsão do art. 186,
CC, sendo o conjunto probatório suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os prejuízos
injustamente suportados pelo autor, daí advindo o dever de indenizar. III – A indenização por danos morais não deve ser elevada
a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos,
devendo ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor de reparação majorado. IV –
Conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a prejudicial; no mérito negaram provimento ao recurso do banco e parcial
provimento ao recurso adesivo, do autor, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800809-48.2019.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Arcário Centurion
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - MÉRITO RECURSAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS INDEVIDAMENTE RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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REJEITADO - AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES SEMELHANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - No caso,
constata-se das razões de apelação, que o apelante expôs os fundamentos de seu inconformismo, evidenciando o porquê de
não se apresentar satisfeito com a sentença proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação
contrarrecursal. II - Inexistindo o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente
cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira ré, que deve se dar
de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé. III - A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente
arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto
e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem
exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, devendo, na hipótese ser mantido para atender
aos mencionados parâmetros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0800824-38.2019.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Comarca de Itaporã
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mário Akatsuka Júnior (OAB: 9779/MS)
Apelado: Everton de Brito Mariola
Advogada: Amanda Lopes Bertoleti (OAB: 22079/MS)
Advogado: Pedro Batistotti Boller (OAB: 21675/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MOTORISTA DE VIATURA - VERBA INDENIZATÓRIA DE 10% SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL (ART 23, V, DA LCE 127/2008)
- REQUISITOS ATENDIDOS - PAGAMENTO PRETÉRITO - CORREÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DO RE 870.947/SE
(TEMA 810) - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos na LCE 127/2008, o
militar estadual faz jus ao recebimento da verba indenizatória de 10% incidente sobre o subsídio inicial, somente dos meses
comprovadamente trabalhados. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os valores devem ser corrigidos na
forma do artigo 1.º-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme recente decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida no RE 870.947/SE (tema 810). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,deram parcial provimento ao recurso e não
conheceram da remessa, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800888-57.2019.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Eliodorio da Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DANOS MORAIS DEMONSTRADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM R$ 2.000,00 RECURSO PROVIDO. Restou demonstrado que a parte autora não anuiu com a contratação do empréstimo
consignado, assim, é incontestável que o fato gerou danos à parte, não sendo apenas mero dissabor, dado que esta teve
vários descontos indevidos em seu benefício, restringindo sua capacidade financeira. Em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos
morais, tenho que o montante de R$ 2.000,00 é suficiente para reparar o dano causado à parte autora, sem enriquecê-la
ilicitamente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801039-95.2020.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Marcelina Vilhalba Coronel
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
Advogado: Eugênio Costa Ferreira de Melo (OAB: 103082/MG)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU
DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
DE REFINANCIAMENTO - DEPÓSITO DO VALOR RESIDUAL DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA-CORRENTE DE SUA
TITULARIDADE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os elementos dos autos evidenciam que a parte autora
firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação.
Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste
sua responsabilidade pelo pagamento da dívida em seu nome. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
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Apelação Cível nº 0801166-23.2016.8.12.0015
Comarca de Miranda - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Ester Pereira Bonifácio
Advogado: Anderson Alves Ferreira (OAB: 15811/MS)
Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Advogada: Taeli Gomes Barbosa (OAB: 21943/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB: 18640A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL IRRELEVANTE - VALOR CORRESPONDENTE CREDITADO NA CONTA CORRENTE
DA AUTORA - DADOS PESSOAIS DA BENEFICIÁRIA INSERIDOS NA TED NÃO IMPUGNADO - PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PENA ADEQUADAMENTE APLICADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
INCONTESTÁVEL - INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (i) A falta de contrato formal não torna ilegal as parcelas consignadas para quitar
mútuo quando há prova da disponibilização do numerário através de transferência eletrônica para a conta corrente da autora,
cujos dados inseridos em tal documento sequer são impugnados. (ii) É dever das partes comportar-se com boa-fé (§ 5º, CPC).
A negação renitente pela autora do negócio jurídico realizado com o banco, mesmo diante da prova irrefutável do proveito
econômico, é comportamento temerário que merece reprimenda, dada a notória alteração da verdade dos fatos na ânsia de
receber indenizações de ordem moral e material, preservando-se, assim, a multa prevista no art. 81, CPC. (iii) O ressarcimento
de prejuízos da parte contrária prevista no § 3º do art. 81, CPC, em caso de litigância de má-fé, não desobriga o prejudicado
de fazer prova respectiva. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0801195-13.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
Advogado: Fábio Rivelli (OAB: 19023A/MT)
Advogada: Eliane Meireles Néspoli (OAB: 6140/MS)
Apelado: Semi Kalil Jorges
Advogado: Rafael Coimbra Jacon
Advogado: Robson Valentini (OAB: 11294/MS)
Advogado: Bruno Russi Silva (OAB: 11298/MS)
Apelado: Daniel Rodi Georges
Advogado: Rafael Coimbra Jacon
Advogado: Bruno Russi Silva (OAB: 11298/MS)
Advogado: Robson Valentini (OAB: 11294/MS)
Apelada: Alexandra Ribeiro Gomes Rodi
Advogado: Robson Valentini (OAB: 11294/MS)
Advogado: Bruno Russi Silva (OAB: 11298/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA ALTERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NÃO COMPROVADA PELA RÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA
- DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - VALOR DE REPARAÇÃO REDUZIDO - MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA,
QUE PERNOITARAM NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento injustificado de voo sem comunicação prévia como preconiza o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
caracteriza falha na prestação de serviços e ofensa moral in re ipsa, presumindo-se a lesão advinda do ato ilícito praticado.
Valor de reparação reduzido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801233-55.2015.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Luciano Martins
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 17213A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DÉBITO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCONTO DE APENAS DUAS PARCELAS - EXCLUSÃO
DO CONTRATO TÃO LOGO CONSTATADA A IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL - MERO
ABORRECIMENTO - PROBLEMA SOLUCIONADO COM CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DO
CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO NA FORMA SIMPLES - RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. I - Descabe falar em dano moral indenizável na hipótese sub judice. Isto porque, tal indenização encontra
espaço quando a prestação do serviço bancário se revela péssima e há prejuízo patrimonial considerável ao autor. Contudo,
estando-se diante de apenas dois descontos no valor de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), não é possível falar em ato
ilícito indenizável, até porque o agente financeiro resolveu o problema de forma célere, tão logo constatada a irregularidade.
II - A restituição na forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor mostra-se pertinente,
decorrendo da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. A restituição em dobro somente encontraria
espaço caso houvesse prova da má-fé do agente financeiro, o que não foi demonstrado pelo autor. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801324-48.2015.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Apelado: Ourides Vilhalva de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelante: Ourides Vilhalva de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Recurso do Bradesco Financiamentos S/A: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de débito
c/c repetição de indébito e danos morais. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DISPONIBILIZAÇÃO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTIFICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a
reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. Recurso de
Ourides Vilhalva de Souza: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito
e danos morais. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas
das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o
causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso do Banco e deram provimento ao apelo de
Ourides, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0801623-57.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Delurcia de Souza Ortiz
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogada: Natália Michelsen Pereira (OAB: 23302/MS)
Apelado: Mercantil do Brasil Financeira S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE JUSTIÇA
GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - MÉRITO RECURSAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ATUALIZADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Demonstrada a ausência
de condição financeira para suportar as despesas do processo pela parte autora, ora recorrente, impõe-se a concessão dos
benefícios da justiça gratuita a seu favor. II- No caso, mesmo a demora da parte autora em cumprir a determinação proferida
pelo juízo singular, tem-se que regularizou a sua representação processual posteriormente, de modo que, em atenção aos
princípios da economia processual, aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito, impõe-se o
prosseguimento do feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801763-03.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelada: Darci Batista Veloso
Advogado: Nilson Donizete Amante (OAB: 16639B/MS)
Apelante: Brookfield Incorporacões S.A.
Advogado: João Augusto Basilio (OAB: 73385/RJ)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Apelante: Darci Batista Veloso
Advogado: Nilson Donizete Amante (OAB: 16639B/MS)
Apelado: Brookfield Incorporacões S.A.
Advogado: João Augusto Basilio (OAB: 73385/RJ)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O PEDIDO
DE NATUREZA CONDENATÓRIA - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26, § 3º, CDC, NA ESPÉCIE
- PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
NÃO FORMULADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NO
PARTICULAR - AÇÃO COM CAUSA DE PEDIR NA REPARAÇÃO DOS DANOS APRESENTADOS NO IMÓVEL EDIFICADO
PELA INCORPORADORA DEMANDADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA - IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL
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- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE PORMENOR - DEFEITOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE MÁ EDIFICAÇÃO - SITUAÇÃO DEMONSTRADA POR
LAUDO PERICIAL - DEVER DA CONSTRUTORA DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PELOS DANOS MORAIS
INJUSTAMENTE SUPORTADOS - QUANTUM ARBITRADO COM PARCIMÔNIA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR
AO PRETENDIDO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DA CONSTRUTORA
CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Sendo a presente
ação de natureza condenatória, no que toca ao pedido de indenização por danos (material e moral) decorrentes de defeitos de
edificação, não há se falar em decadência do direito da autora, pois incabível na espécie. 2. Não se conhece do recurso na
parte cuja pretensão não foi deduzida no juízo a quo, dada a inovação recursal. O juízo ad quem é instância de revisão (revisio
prioris instantiae) e não de proposição da controvérsia (novorum iudicium), sendo defeso ao litigante inovar na lide deduzida
em primeiro grau. 3. No caso em apreço, inequívoca a legitimidade passiva da construtora ré, já que a pretensão da autora tem
por fundamento a reparação pelos danos no imóvel decorrentes da falha na construção promovida pela demandada. 4. Ofende
o princípio da dialeticidade apelação que não impugna especificamente o fundamento da sentença, conforme disposto no art.
932, inciso III, CPC. Neste caso, não se conhece do recurso na parte em que combate, de modo genérico, a condenação da ré
ao pagamento das despesas pelo conserto dos defeitos no imóvel indicados no laudo do perito. 5. Não coerente compreender
que a execução inadequada de obra pela construtora ré, ocasionando à autora prejuízos no imóvel novo adquirido para moradia
familiar - que, conforme consta do laudo pericial, acometeu todos os cômodos, cujo reparo certamente implica transtorno de
toda ordem, quiçá a necessidade de desocupação - seja compreendido como mero aborrecimento que todos estão sujeitos
ou excesso de sensibilidade. 6. A indenização por dano moral não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento
sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser fixada com observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor de reparação mantido. 7. Independentemente do montante condenatório
imposto à incorporadora, é certo que sua apuração se deu por meio de perícia e que a ré mostrou resistência à pretensão da
autora, donde se conclui que ela deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar, portanto, com o pagamento das verbas
sucumbenciais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
rejeitaram a preliminar e a prejudicial; no mérito conheceram em parte do recurso da construtora e na parte conhecida negaram
provmento; conhceram do recurso da autora e deram-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801819-65.2020.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Advogado: Luciana Goulart Penteado (OAB: 167884/SP)
Apelado: Vladimir José Chiavegatto
Advogada: Ida Maria Crisci Manzano (OAB: 10588/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - OVERBOOKING - PASSAGEIRO QUE
CHEGA AO SEU DESTINO COM UM DIA DE ATRASO - NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE NA QUAL O EMBARQUE
OCORRERIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - VALOR
DE REPARAÇÃO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A ocorrência de overbooking em voo, ocasionando ao autor a necessidade de pernoitar
na cidade na qual o embarque ocorreria, chegando o passageiro ao seu destino com um dia de atraso, caracteriza dano
moral in re ipsa, presumindo-se a lesão advinda do ato ilícito praticado. O risco da atividade compete à companhia aérea, que
deve vender número de passagens adequado à quantidade de lugares disponíveis nas aeronaves nas quais o serviço ofertado
será realizado. II - Valor de reparação mantido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0801948-46.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Wagner Moreira Garcia (OAB: 11781B/MS)
Embargada: Márcia Gabriela Massavi Pereira
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA - SÚMULA 421/STJ - APLICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Mesmo que os
honorários advocatícios sucumbenciais não tenham sido objeto do recurso voluntário e, portanto, não haja omissão no acórdão
que manteve a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul no pagamento da verba à Defensoria Pública, é de ser acolhido
os embargos para aplicação da Súmula 421, do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, acolheram os embargos, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. .
Apelação Cível nº 0802005-86.2018.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Interessada: Maria Ticiane Ribeiro
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Interessado: Município de Novo Horizonte do Sul
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EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença (Súmula 421, STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação / Remessa Necessária nº 0802048-89.2019.8.12.0011
Comarca de Coxim - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Coxim
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mário Akatsuka Júnior (OAB: 9779/MS)
Apelado: Eleomar Arruda da Silva
Advogado: Kaio Vinicius Alcantara Nabhan (OAB: 22712/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA POLICIAL MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE COMANDANTE DE EQUIPE E MOTORISTA
- DESEMPENHO DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO V, DA LCE Nº 127/2008 PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. I. A designação do autor
para exercer as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura foi realizada por meio de boletim interno,
restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. II. É devido o pagamento de indenização de 10%, calculados
sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em razão das funções especiais desempenhadas, pois comprovou
que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura, por, no mínimo, 30 dias. III. Não há como
implementar automaticamente a indenização no subsídio do autor se inexiste a demonstração de que o militar ainda permaneça
exercendo a função específica delineada no art. 23, V, da Lei Complementar 127/2008. IV. A sentença recorrida merece parcial
reforma, eis que, tratando-se de condenação a partir de julho de 2009, de natureza não tributária, referente servidores públicos,
a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E por todo período. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento aos
recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0802154-93.2016.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Karina Figueiredo de Freitas
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelado: Nelson Segovia da Silva (Representado(a) por sua Mãe) Ramona Segovia Da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Karina Figueiredo de Freitas
Interessado: Município de Caarapó
Proc. Município: Angela Cristina Diniz Bezerra Carniel (OAB: 9157/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - INCLUSÃO DA
UNIÃO - DESNECESSIDADE - DEBATE JUDICIAL DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO E NÃO INCLUSÃO NO SISTEMA
DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA - PRELIMINAR AFASTADA - ILEGITIMIDADE DO ESTADO - SOLIDARIEDADE - TEMA 793
FIXADO NO JULGAMENTO PELO STF DO RE 855.178-SE - PRELIMINAR AFASTADA - TEMA 10 FIXADO PELO STJ NO
JULGAMENTO DO RESP Nº 1.657.156-RJ - INDICAÇÃO DO FÁRMACO POR MÉDICO DO SUS - IMPOSSIBILIDADE DO ENTE
PÚBLICO SE FURTAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR SAÚDE AOS CIDADÃOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL
- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. (i) A União é obrigada a integrar o polo passivo - e
haveria então deslocamento de competência para a justiça federal -, das demandas sobre disponibilização de medicamentos
quando o fármaco não possuir registro na ANVISA e inclusão no sistema da rede pública, o que não é o caso dos autos, em que
há registro do medicamento no órgão regulador e a pretensão judicial é de compelir o ente público a fornece-lo como garantia
constitucional. (ii) A garantia à saúde é obrigação solidária da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios, que
devem promover políticas públicas que implementem este direito social. Esta situação torna o Estado parte legítima para figurar
no polo passivo da presente ação. (iii) A imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficiência do oferecido pela rede pública
é realçada por laudo médico e pela prescrição por médico vinculado ao SUS, cumprindo, desta feita a exigência do Tema 105
fixado pelo STJ ao julgar o REsp 1.647.156-RJ. (iv) Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421, STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar; no mérito
negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802217-58.2019.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Luana Satil da Silva
Advogado: Maicon Venicio de Souza Ambrosim (OAB: 19881/MS)
Apelado: Telexfree – Ympactus Comercial S.a. (Massa Falida)
Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro (OAB: 98628/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

55

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- INICIAL SEM A MÍNIMA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS LITIGANTES E DO
DÉBITO COBRADO - PRAZO PARA EMENDA INEXITOSA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não comprovando
a autora sequer a existência de relação jurídica que ensejou a formação do crédito buscado, não é possível o prosseguimento da
liquidação da sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802331-17.2016.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Valdir Bertino Marciano
Advogado: Darci Junior Grande de Barros (OAB: 19993/MS)
Apelado: Alex Fernandes Pereira
Advogado: Antonio Acil Andrade Neto (OAB: 19056/MS)
Advogado: Claúdio José Valentim (OAB: 15620/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL INJUSTIFICADO AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - CULPA CONCORRENTE - PENSIONAMENTO MENSAL AFASTADO
- REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. I - O arbitramento de pensão mensal não se
justifica na hipótese sub judice. Isto porque, esta objetiva reparar lesão física que gera incapacidade ou redução da capacidade
para o trabalho. In casu, em razão do acidente de trânsito o autor ficou incapacitado para o desempenho de suas atividades
habituais por apenas 03 (três) meses, período no qual recebeu benefício previdenciário, e apesar da sequela em seu tornozelo
ser permanente, sua limitação se restringe a algumas práticas esportivas. Vale lembrar que as provas dos autos indicaram a
existência de culpa concorrente. II - Levando em consideração que o autor decaiu de parte considerável de seu pedido, os ônus
da sucumbência devem ser redistribuídos, na proporção de êxito atribuível a cada uma das partes litigantes, não se mostrando
coerente que réu arque com a integralidade desta condenação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0802562-42.2016.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Rita Santos Marques
Advogada: Carla Mayara Alcântara Cruz (OAB: 17102/MS)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE NÃO
RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO SEU
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA
PRETÉRITA - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou
o contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação defraudena contratação. Evidenciada a licitude
da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. II - Tendo a parte autora faltado com a
verdade, alegando a ausência de contratação com o réu a justificar os descontos em seu benefício previdenciário, no intuito de
não pagar os valores devidos e, ainda, ser reembolsada das quantias que já havia pago, é caso de condená-la nas penas por
litigância de má-fé. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802844-80.2019.8.12.0011
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: J. T. A. da S.
DPGE - 1ª Inst.: Yuri César Novais Magalhães Lopes
Apelada: W. A. N.
Advogado: Orcilio Pereira da Rocha (OAB: 9644/MS)
Interessado: P. M. A. N.
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS GENITOR NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO DE RISCO À
INTEGRIDADE DO MENOR MELHOR INTERESSE DO INFANTE CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes devem ser apreciadas em atenção aos princípios
da proteção integral e do melhor interesse, de modo que os conflitos devem ser solucionados visando atender as necessidades
do menor e assegurar o seu bem estar, físico e moral. Muito embora o direito a ampliação do direito de visitas, nos termos
requeridos pelo apelante, não seja indicado para o momento, não se pode deixar de reconhecer que a forma como fixada
pelo Juízo singular, em finais de semana alternados, aos sábados ou domingos, entre 14h às 17h, acaba por limitar demais o
contato entre pai e filho. In casu, não havendo elementos concretos indicando que a convivência com o apelante expõe o menor
a situação de risco, e visando, sobretudo, o melhor interesse do infante, entendo que a decisão recorrida deve ser modificada
a fim de estender o direito de visita, em finais de semana alternados, das 8h às 18h, aos sábados ou domingos. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
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Apelação Cível nº 0803059-02.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Mauro Ataíde Martins
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Daycoval S.A.
Advogado: Ignez Lucia Saldiva Tessa (OAB: 32909/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - DESNECESSIDADE - MÉRITO - AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DEPÓSITO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA-CORRENTE DA
PARTE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para
o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da
sentença. II - Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato deempréstimoconsignado
e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação devício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a
disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade pelo pagamento da dívida em
seu nome. Sentença deimprocedênciamantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0803628-87.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Elizandra da Silva Resende (Representado(a) por sua Mãe) Alessandra Silva Conceição
RepreLeg: Alessandra Silva Conceição
Advogada: Cristina de Souza Silva Arantes (OAB: 14966/MS)
Advogada: Cléa Rodrigues Valadares (OAB: 12217/MS)
Apelado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA PÚBLICA - DESVIO À DIREITA DA CONDUTORA E CHOQUE
EM MEIO-FIO - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MUNICÍPIO REQUERIDO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO
CONHECIDO E, COM O PARECER, DESPROVIDO. I - Para a caracterização da responsabilidade do ente público em caso de
omissão, além do nexo de causalidade entre o ato e o resultado danoso, impõe-se a demonstração da culpa. II - Se a causa
adequada do acidente não foi a falta de sinalização na via pública, mas de desvio à direita do condutor e choque no meio-fio
anteriormente ao choque com a manilha, evidentemente, não se pode imputar culpa ao município pelo sinistro ocorrido. III - Se a
questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados
pela parte recorrente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Apelação Cível nº 0803632-27.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Cristiane Haralampidis
Advogado: Jean Rommy de Oliveira Júnior (OAB: 17438/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB: 63440/MG)
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO
MORAL - ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - As peculiaridades do caso - contratação de empréstimo consignado via RMC
(reserva de margem consignável)- requer do Banco contratado o cuidado de efetivar o negócio jurídico. E, se contratou sem
observar as cautelas essenciais às negociações dessa natureza, assumiu os riscos do negócio. À instituição ré incumbia o
ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é
possível a produção de prova negativa (CDC, art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). II- Configurado que a contratação é oriunda
de suposta fraude, possibilita-se a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação do banco no pagamento
de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício
previdenciário. III - No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até
porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite
que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade
econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.
Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em precedentes deste Tribunal.
IV - Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da
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instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo
prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar
que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. V - Demonstrada a disponibilização de
valores em favor da parte autora, devida sua compensação com a condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
VI - A inversão dos ônus sucumbenciais é consequência lógica do provimento da maior parte dos pedidos do apelo. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0803679-81.2018.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Julizar Barbosa Trindade Júnior (OAB: 10846/MS)
Apelado: José Carlos de Souza Júnior
Advogado: Claudevano Candido da Silva (OAB: 18187/MS)
Advogado: Claudenir Cândido da Silva (OAB: 15717/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER - POLICIAL MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VIATURA E
COMANDANTE DE EQUIPE - DESEMPENHO DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO
V, DA LCE Nº 127/2008 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - AFASTAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA VERBA NO SUBSÍDIO
- POSSIBILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E IMPROVIDA.I. Conforme disposição do artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, a sentença que determinar inclusão
em folha de pagamento e concessão de vantagem a servidores somente poderá ser executada após o respectivo trânsito
em julgado. II. A designação do autor para exercer as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura
foi realizada por meio de boletim interno, restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. III. É devido o
pagamento de indenização de 10%, calculados sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em razão das
funções especiais desempenhadas, pois comprovou que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço, no mínimo,
30 dias. IV. Não há como implementar automaticamente a indenização no subsídio do autor se inexiste a demonstração de que
o militar ainda permaneça exercendo a função específica delineada no art. 23, V, da Lei Complementar 127/2008. IV. Quanto
aos índices dos juros e correção monetária a sentença recorrida não merece reparos, eis que aplicou os índices em observância
às teses fixadas nos temas 910 do STF e 905 do STJ. V. O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado
de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre obrigações ilíquidas é a citação válida, nos termos do artigo 405 do
Código Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e mantiveram a sentença em reexame necessário,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0803763-64.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Rangel Ferreira Benites
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se
do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena
porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. II- Valor da multa arbitrada em patamar condizente com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Redução rejeitada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Apelação Cível nº 0803775-47.2018.8.12.0002
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Rosilene Moraes da Graça de Goes
Advogado: Anderson Fabiano Pretti (OAB: 12017/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Rodrigo Valderramas Franco (OAB: 144350/MG)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO
DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atestado pela perícia que a autora não
apresenta qualquer incapacidade para o trabalho, sequer apresentando sinais físicos compatíveis com as queixas relatadas,
descabe falar em restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário em seu favor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
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Apelação Cível nº 0804261-03.2016.8.12.0002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Marcelina Romeiro
Advogado: Jhonny Ricardo Tiem (OAB: 16462/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO POR ORDEM DE
PAGAMENTO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO
DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Os elementos dos
autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo
a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente
em benefício da autora, persiste sua responsabilidade pelo pagamento da dívida em seu nome. Sentença de improcedência
mantida. II - Tendo a autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente
no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da multa porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0804772-62.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: D. B. V.
DPGE - 1ª Inst.: Valdir Florentino de Souza (OAB: 5171/MS)
Apelada: E. M. B. (Representado(a) por sua Mãe) E. G. M.
RepreLeg: Eluane Gonçalves Mendonça
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDO, EM ATENÇÃO AO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.694, § 1º E 1.695, CC - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. O § 1º do art. 1.694, CC, dispõe que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante
e dos recursos da pessoa obrigada”, sendo certo que o conjunto probatório constante dos autos reflete a necessidade de redução
do quantum estabelecido na sentença, em razão da diminuição da capacidade do alimentante e ausência de demonstração da
necessidade do alimentando. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0805013-20.2018.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Embargante: Município de Naviraí
Proc. Município: Glauce Kelly Vidal Cerveira Silva (OAB: 10727/MS)
Embargada: Maria Joceli de Aquino
Advogado: Marcelo Caldas Pires Souza (OAB: 14421/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR - AUSÊNCIA DE
ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICANDO NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FGTS E
ABONO DE FÉRIAS DO PERÍODO LETIVO INTERMEDIÁRIO PROPORCIONAL DEVIDOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Embargos de declaração é recurso horizontal
destinado ao órgão singular ou colegiado para suprir as falhas existentes no julgado. Inexistindo tais vícios, é de se negar
provimento ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0806098-57.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelado: Rui Pires de Araújo
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE A VÍTIMA TEVE CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA LESÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação de que o autor tivesse ciência
inequívoca da incapacidade permanente decorrente de lesão antes do ingresso da presente ação de indenização por acidente,
não há como presumir que tal circunstância tenha ocorrido quando do acidente automobilístico, porquanto a vítima teve ciência
inequívoca das lesões permanente somente com o laudo pericial realizado nos autos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
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Apelação Cível nº 0806210-57.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Marta Benites Marques
Advogado: Jhonny Ricardo Tiem (OAB: 16462/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SÚMULA 385 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não é
possível a condenação em indenização por danos morais, face às anotações legítimas preexistentes em nome do autor da ação.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as)
do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0807622-73.2018.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Naviraí
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Apelante: Idalba Regina Macedo Piaba Silva
Advogado: Vanessa Ávalo de Oliveira (OAB: 19746/MS)
Apelada: Idalba Regina Macedo Piaba Silva
Advogado: Vanessa Ávalo de Oliveira (OAB: 19746/MS)
Apelado: Município de Naviraí
Advogada: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027/MS)
EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE, APESAR DE ILÍQUIDA,
NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO NO VALOR DE 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. Conforme nova compreensão da 4ª Câmara
Cível, ainda que se trate de sentença ilíquida proferida contra município, a remessa necessária não comporta conhecimento,
pois o valor da condenação sequer se aproxima da quantia de 100 (cem) salários mínimos. EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO RÉU - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL - FÉRIAS ANUAIS
DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - 30 (TRINTA) DIAS NO FINAL DO ANO LETIVO E 15 (QUINZE) DIAS ENTRE AS ETAPAS
LETIVAS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Nos termos do art. 83 da LCM n. 110/2011, do Município de Naviraí,
a gratificação de 50% do vencimento mensal deve incidir sobre o período total de 45 dias de férias concedidas ao professor da
rede municipal, pois inclui os 15 dias gozados entre os dois semestres e não apenas os 30 dias. EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DA AUTORA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO Indefere-se o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público
municipal que aufere mensalmente quantia bruta que reflete capacidade de arcar com os encargos processuais, o que indica
incompatibilidade com a alegada miserabilidade jurídica. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, não conheceram da remessa necessária e
negaram provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0808892-90.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Cassems
Advogado: Cleber Tejada de Almeida (OAB: 8931/MS)
Advogado: Bruna Laguna Cerri (OAB: 18638/MS)
Apelada: Aime Herradon Abrascio
RepreLeg: Patrízia Borges Herradon
Advogado: Júlio César Marques
Advogado: Lucas Fernando Ribeiro dos Santos (OAB: 15222/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o
equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a
meros incômodos do cotidiano. Por certo que a recusa das rés em autorizar a consulta causou-lhe aborrecimentos, mas não
na proporção e intensidade capazes de lhe causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal e muito menos ocasionaram
vexame social que acarretassem dano moral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Marco André Nogueira Hanson, vencidos o
Relator e o 1º Vogal. Julgamento em conformidade com o art. 942 do CPC.
Apelação Cível nº 0809623-15.2018.8.12.0002
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Giovanna Zanet (OAB: 6627/RO)
Apelado: Sebastião Henrique da Silva
Advogado: Raymundo Martins de Matos (OAB: 6599M/NS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS PERICIAIS
FIXADOS EM AÇÃO EM QUE A PARTE SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS - NECESSIDADE DE REEMBOLSO À AUTARQUIA PELO
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A antecipação da verba pericial não se
confunde com o dever de custear a despesa, que tem significado diverso, de tal forma que o INSS apenas antecipa o pagamento
da referida verba, mas deve ser ressarcido, caso a demanda seja julgada improcedente. II. Em se tratando de ação acidentária
com decisão final desfavorável ao autor e, em sendo ele beneficiário da Assistência da Justiça Gratuita, os custos da atividade
jurisdicional e, em especial o reembolso dos honorários periciais, devem ser arcados pelo Estado, a quem incumbe a prestação
da gratuidade judiciária, de acordo com o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0810203-48.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: MRV Prime Citylife Incorporações Spe Ltda
Advogado: André Jacques Luciano Uchôa Costa (OAB: 80055/MG)
Advogado: Leonardo Fialho Pinto (OAB: 108654/MG)
Apelada: Tamara Nunes Rodrigues
Advogado: Rodrigo Mendonça Duarte (OAB: 20802/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DUAS DATAS PREVISTAS PREVALÊNCIA DAQUELA QUE FOR
MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR TEMA 996 DO STJ PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA DATA À CONCESSÃO DE
FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE CONFIGURADA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA LÍCITA ATÉ O PRAZO PREVISTO MORA
DA CONSTRUTORA DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS RESPONSABILIDADE DA MRV RECURSO
IMPROVIDO. O Tribunal Superior, em sede de recursos repetitivos (Tema 996), ao julgar o REsp. 1729593/SP em 25/09/2019,
decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Do referido julgado, depreende-se que a data para
entrega das chaves deve ser expressa e determinada e não deve ser vinculada à concessão de financiamento. Na existência
de duas datas para conclusão da obra, prevalecerá aquela que for mais favorável ao consumidor, a teor do artigo 47 do Código
de Defesa do Consumidor. Por fim, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal atua como mero agente financeiro e que os
valores são repassados à incorporadora, revela-se legítima a cobrança da quantia paga indevidamente em face da apelante. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0810260-29.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Aili Costa Cezar da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Mariza Fátima Gonçalvez (OAB: 7952B/MS)
Apelado: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.a.
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
Interessado: Recovery do Brasil Consultoria Ltda
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
Interessado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - CESSÃO DE CRÉDITO - INCREMENTO DA CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE
PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 7º, CDC - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - ACORDO PARA QUITAÇÃO DE
DÍVIDA PELAS EMPRESAS CESSIONÁRIAS - REMESSA DE BOLETOS POSTERIORES POR SUPOSTOS FRAUDADORES
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (i) Eventual cessão do crédito
discutido em juízo não tem o condão de substituir o cessionário pelo cedente quando se trata de relação de consumo, porquanto,
de acordo com o parágrafo único do art. 7º, CDC, o incremento da cadeia de consumo projeta a responsabilidade solidária a
todos que dela fazem parte. (ii) A remessa de correspondência eletrônica e boletos por supostos fraudadores não tem o condão
de gerar dano moral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no mérito negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Apelação Cível nº 0810640-18.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Nedimare Moresco da Silva,
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogada: Deolina Sousa de Oliveira (OAB: 5781/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito
e danos morais. INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples argumento de que não se recordar de ter contratado um empréstimo não chancela o
interesse da parte em movimentar todo o aparato judicial apenas para esclarecer essa dúvida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
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Apelação Cível nº 0811514-03.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Osvaldo Vieira de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito
e danos morais. INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples argumento de que não se recordar de ter contratado um empréstimo não chancela o
interesse da parte em movimentar todo o aparato judicial apenas para esclarecer essa dúvida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0812024-50.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Leandro dos Santos Aguilar Ogeda
Advogado: Caio Cesar Piccinelli (OAB: 19857/MS)
Advogado: Kaique Ribeiro Yamakawa (OAB: 22020/MS)
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB: 18640A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média
do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente
da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0813706-48.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande
Advogado: Carmelino de Arruda Rezende (OAB: 723/MS)
Advogado: Iris de Matos Silva (OAB: 11989/MS)
Advogada: Marina Boigues Idalgo (OAB: 15549/MS)
Advogado: Plínio José Tude Nakashian (OAB: 15393/MS)
Advogada: Glaucia Regina Piteri (OAB: 4312/MS)
Apelante: Município de Campo Grande/MS
Proc. Município: Maraci Silviane Marques Saldanha Rodrigues (OAB: 6144/MS)
Proc. Município: Suzanne Lanza (OAB: 15578/MS)
Apelada: Marcilena Domingos da Costa
Advogado: Jefferson Silva Costa (OAB: 11090/MS)
Interessado: Salvador Walter Lopes de Arruda
Advogado: Abadio Marques de Rezende (OAB: 2894/MS)
EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO ERRO DA EQUIPE
MÉDICA CESARIANA COMPRESSA DEIXADA NO ORGANISMO DA PACIENTE TUMORAÇÃO DESCOBERTA APÓS TRÊS
ANOS FALHA GROSSEIRA E INESCUSÁVEL LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS QUANTUM MANTIDO EM R$ 30.000,00 RECURSOS IMPROVIDOS. Comprovado nexo causal entre a conduta
negligente dos integrantes da equipe médica e auxiliar que atuaram na cirurgia sofrida pela autora e o dano gerado pelo
esquecimento de corpo estranho em seu organismo, mantém-se a sentença que declarou o dever de reparação pelos prejuízos
causados à paciente. A indenização por dano estético tem o escopo de compensar a alteração morfológica permanente das
características físicas da vítima, devendo ser fixada levando em conta a extensão da deformação e sua repercussão na vida
pessoal da vítima. Na quantificação do dano moral, deve o magistrado valer-se de critérios de razoabilidade, ou seja, deve
considerar não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que
não constitua a reparação do dano em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido, mantendo uma proporcionalidade entre
causa e efeito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0814055-80.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tg Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S.a.
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
Apelante: MB Engenharia SPE 042 S/A
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
Apelada: Ana Picolini do Prado Gouvêa
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Advogado: Lucimari A. de Olveira (OAB: 13963/MS)
Apelado: Renato de Alencar Gouvêa
Advogado: Cicero Alves de Lima (OAB: 532/5E)
Advogado: Lucimari A. de Olveira (OAB: 13963/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA COM AS PRESTAÇÕES E ATRASO NA ENTREGA DA OBRAS - CULPA
RECÍPROCA - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PELAS PROMITENTES VENDEDORAS - JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA COM FLUÊNCIA DO DESEMBOLSO - RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. I - Conforme orientação do STJ, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão
de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor
pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção,
julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1584963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). II - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído
no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel incidirá do desembolso. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0814724-96.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Everton Douglas Antunes da Rocha Sorjoani
Advogado: Roberio Rodrigues de Castro (OAB: 348669/SP)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogada: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 19761A/MS)
Advogado: José Lídio Alves dos Santos (OAB: 22485A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE AFASTADA - MÉRITO - ADOÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS - AUTORIZADA, MEDIANTE PREVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE SERVIÇOS
NÃO ESPECIFICADOS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/
RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I - Indicando o apelo do autor
os motivos pelos quais compreende ser pertinente a revisão do contrato firmado com o agente financeiro, não há ofensa ao
princípio da dialeticidade, já que combate os fundamentos da sentença. II - Não configura prática de anatocismo a utilização da
Tabela Price como mecanismo de amortização do saldo devedor. III - Conforme Súmula 539, STJ, “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” IV
- Não se conhece do recurso na parte em que o autor apelante pede a exclusão da tarifa de abertura de crédito (TAC) e de
serviços não especificados, tendo em vista que o contrato não prevê o pagamento destas, estando em branco os campos
correlatos, inexistindo, portanto, interesse processual/recursal neste aspecto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no
mérito conheceram em parte do recurso e na parte conhecida negaram-lhe provimento, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0816168-07.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Juliane Cristina Gomes
Apelado: J. J. C.
Advogada: Cristiane de Lima Vargas (OAB: 7355/MS)
Advogada: Etelvina de Lima Vargas (OAB: 141508/SP)
Apelado: I. J. C. C. (Representado(a) por sua Mãe)
Advogado: Reginaldo Cassimiro Barbosa (OAB: 19276/MS)
Apelada: M. J. C. C. (Representado(a) por sua Mãe)
Advogado: Reginaldo Cassimiro Barbosa (OAB: 19276/MS)
Apelado: D. L. J. C. C. (Representado(a) por sua Mãe)
Advogado: Reginaldo Cassimiro Barbosa (OAB: 19276/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ALIMENTOS- QUITAÇÃO DE DÍVIDA PRETÉRITA
EFETUADA EM JUÍZO PELA GENITORA DA MENOR- EXTINÇÃO DO PROCESSO- INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO-POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA- PREJUÍZO AO ALIMENTANDO NÃO VERIFICADO.- RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO Embora seja irrenunciável o direito a alimentos presentes e futuros, pode o alimentando
entabular acordo relativamente às verbas pretéritas que lhes são devidas, uma vez que os alimentos não executados e nem
pagos na época devida têm o caráter do imediatismo relativizado, pois a finalidade destes era sustentar o necessitado em época
que já passou, podendo, assim, o alimentando deixar de exercer o direito de cobrá-los, consoante prescreve o art.1707 do CC.
Mesmo se tratando de incapazes, como no caso, devidamente representados por sua genitora, não há que se falar em prejuízo
aos menores pelo fato de a afirmação de quitação do débito pela genitora não estar acompanhada de documentos. De fato, se
a genitora é guardiã dos menores e conhece suas necessidades, não faria sentido que tomasse qualquer providência no sentido
de “abrir mão” de numerário que visa fazer frente às despesas das crianças, o que implicaria prejuízo inevitável ao orçamento
familiar. Se os alimentos pretéritos podem ser renunciados, não há razoabilidade em condicionar a validade da quitação firmada
em juízo pela genitora dos alimentandos à juntada de documentos comprobatórios do pagamento da dívida. A C Ó R D Ã
O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
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Apelação Cível nº 0816565-66.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Maria Arcos de Souza
Advogada: Maria Jose Sasso (OAB: 195149/SP)
Apelada: Maria Carolina Barbosa
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO
POR ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - COMPROVAÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO CREDOR - ARTIGO 779, II
DO CPC SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrado nos autos que a viúva é única herdeira
do de cujus, ela possui legitimidade ativa para perseguir o crédito em favor do falecido, nos termos do art. 779, II do CPC. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0818666-42.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: S. de A. P. T.
DPGE - 1ª Inst.: Daniel Provenzano Pereira (OAB: 9742/MS)
Apelado: F. T. M.
DPGE - 1ª Inst.: Valdir Florentino de Souza (OAB: 5171/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR - NÃO
OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - VÍCIOS DO CONSENTIMENTO INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA
PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Se
a questão se trata unicamente de direito e não de fato, e, ainda, há nos autos elementos suficientes para a formação do
convencimento motivado do magistrado, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. II - Não
existindo provas nos autos que demonstrem a existência de vícios do consentimento, ou mesmo qualquer prejuízo a um dos
cônjuges ou à prole, não há falar em nulidade da sentença que decretou o divórcio, estabeleceu a partilha dos bens e concedeu
guarda compartilhada do menor, uma vez realizada em consonância com os preceitos legais. II - Se a questão foi suficientemente
debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0818816-91.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Fernanda Nascimento de Lima
Advogado: Fábio Douglas da Silva Paim (OAB: 11710/MS)
Apelada: Rosana Karina Ferreira Abrego
Advogada: Juliana Morais Arthur (OAB: 11263/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CRIME
- CALÚNIA - NOTÍCIA DE FATOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E PROPOSITURA DE DEMANDA INDENIZATÓRIA
PERANTE O JEC - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Pela dicção do art. 373, I do CPC, incumbe à parte que postula o direito à indenização
demonstrar o ato ilícito e o nexo causal que o justifique, uma vez que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita
o reconhecimento do fato, especialmente quando ausente os requisitos aptos à inversão do ônus da prova. II - O direito a
reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no art. 186 do CC, quais sejam:
(a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; (b)
ocorrência de um dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. III - Tanto o
ilícito penal contra honra como o ilícito civil decorrente da ofensa a ela, em qualquer de suas modalidades, não podem existir
senão mediante o dolo específico que lhe é inerente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
Apelação Cível nº 0819122-60.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: José Maria Ferreira
Advogado: Carlos Augusto Nacer (OAB: 2692/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. A documentação encartada nos autos permite concluir pela contratação de empréstimos pelo autor e
disponibilização do respectivo numerário, razão pela qual não há falar em declaração de inexistência de relação jurídica entre
as partes e, consequentemente, em devolução dos valores descontados e condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0819142-22.2015.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
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Apelante: Teones Dias dos Santos
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUXÍLIO ACIDENTE - REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS - PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CATEGORICAMENTE A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO
DA CAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O laudo pericial foi
conclusivo acerca do quadro atual do apelante, atestando que não há incapacidade para o trabalho, nem mesmo temporária,
ou redução mínima da capacidade laborativa, portanto, não é devido qualquer benefício previdenciário. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0819782-83.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tiago de Oliveira Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Faber Pereira Kamachi (OAB: 8813B/MS)
Apelado: Calcard Administradora de Cartão de Crédito Ltda
Advogada: Maria de Fatima de Souza (OAB: 31977/SC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO
DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO PARA PESSOA FÍSICA - ADOÇÃO DA CORRENTE DO STJ DA LEGALIDADE DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS QUANDO O CONTRATO FOR O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
BANCO CENTRAL - ADEQUAÇÃO DO DÉBITO NA ESPÉCIE EM RAZÃO DA CONTRATADA SER SUPERIOR AO DOBRO
- COM A DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE A TAXA MÉDIA DE MERCADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - COMPENSAÇÃO
ENTRE DÉBITO E CRÉDITO E SE SOBEJAR CRÉDITO EM PROL DO APELANTE REPETIÇÃO SIMPLES CORRIGIDA PELA
IGPM E JUROS DE MORA DE 1% DA CITAÇÃO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Adoto como razão
de decidir o dobro da taxa média de mercado e, como in casu a contratada a ela supera, adequa-se-o a taã média de mercado
para a operação correspondente (cartão de crédito parcelado para pessoa física). 2. Nas sentenças de natureza constitutiva
é perfeitamente possível resolver sobre os juros remuneratórios, postergando a averiguação do quantum devido pelo apelante
para quitação do débito existente na fase de liquidação, compensando-se crédito/débito e, caso ainda sobeje crédito em favor
do apelante a devolução dar-se-á na forma simples. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Apelação Cível nº 0822418-22.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Soc. Advogados: Pasquali Parise e Gasparini Junior (OAB: 4752/SP)
Advogado: Hudson José Ribeiro (OAB: 150060/SP)
Apelado: Valdir Gama da Silva (Espólio)
Advogado: Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos (OAB: 9938/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR FALECIDO - NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE ANOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AOS HERDEIROS OU AO ESPÓLIO DO
DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos
na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a
alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Na hipótese de falecimento do devedor, não basta o envio danotificaçãoextrajudicial
ao endereço constante do contrato, sendo necessária a prova de que a carta de cobrança foi enviada ao endereço dos herdeiros
ou do espólio do devedor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0825126-79.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Orlando Luiz de Melo Neto (OAB: 15420/PB)
Apelada: Ruth Savedra Pedraza
Advogado: Emilene Maeda Ribeiro (OAB: 17420/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO - PARTE AUTORA
SUCUMBENTE - LITIGÂNCIA COM O BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO
PERITO - ANTECIPAÇÃO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO PELO ESTADO - RECURSO PROVIDO. O § 2º do
art. 8º da Lei Federal nº 8.213/91 impõe ao INSS o adiantamento dos honorários do perito na ação de concessão de benefício
previdenciário em que a parte autora litiga pela gratuidade da justiça. Se a legislação federal reporta-se a adiantamento, o
ressarcimento é uma consequência lógica, cabendo a obrigação ao Estado de Mato Grosso do Sul. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 0828187-84.2014.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 13ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Terras de Bonito Empreendimentos Imobiliários Spe 03 Ltda
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
Agravada: Fernanda Sanchez Molina Tosi
Soc. Advogados: Liege Cristiane Velasquez (OAB: 17202/MS)
Advogada: Lúcia Maria Torres Farias (OAB: 8109/MS)
Advogado: Ary Raghiant Neto (OAB: 5449/MS)
Advogado: Arnaldo Puccini Medeiros (OAB: 6736/MS)
Advogado: Márcio Antônio Torres Filho (OAB: 7146/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA A FAVOR DE PESSOA JURÍDICA - ARGUMENTAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM O DECISUM - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na
mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. A C Ó R D Ã
O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0833301-28.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Apelada: Iolanda Maria de Sousa
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DO
DANO DECORRENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO
DO DIA DO ACIDENTE DOCUMENTOS PRESCINDÍVEIS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Comprovada, nos autos do
processo, a existência do acidente de trânsito, do dano decorrente e do nexo de causalidade entre ambos, a vítima do acidente
faz jus ao recebimento do seguro obrigatório, de acordo com o grau da invalidez, independentemente da apresentação do
boletim de ocorrência ou do relatório de atendimento médico realizado no dia do sinistro. Recurso conhecido e não provido. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0834079-03.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Apelante: Agência de Transporte e Trânsito de Campo Grande - AGETRAN
Procurador: Thiago Loureiro de Araujo (OAB: 17775/MS)
Procurador: Henrique Furtado Tavares (OAB: 15408/MS)
Apelada: Ana Cristina Vieira Salvador Silveira
Advogado: Rodrigo Hernanez Nemir Pettengill (OAB: 19538/MS)
Advogada: Cristiani Massilon Bezerra (OAB: 11668/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM VIA PÚBLICA - BURACO NA VIA - OMISSÃO
ESTATAL - FAUTE DU SERVICE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. É de responsabilidade do município a
preservação de trafegabilidade da via pública. Na hipótese, foi comprovada pela vítima a falta do serviço, consubstanciada na
omissão do poder público quanto a preservação das condições de trafegabilidade da via, que redundou no noticiado acidente
automobilístico com danos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0835412-82.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelado: Elcio da Silva Lemos Filho
Advogado: Willian Tápia Vargas (OAB: 10985/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VALOR
DA VERBA HONORÁRIA - PEQUENO PROVEITO ECONÔMICO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo irrisório o proveito econômico obtido, incabível a pretensão de fixação dos
honorários advocatícios com base no valor da condenação, devendo estes ser fixados de forma equitativa. Entretanto, a redução
do valor fixado na origem por equidade se faz necessária para adequá-lo ao parâmetro adotado por este Órgão Colegiado. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0835715-33.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Virginia Helena Leite (OAB: 9871/MS)
Apelado: Allan Jones Rodrigues
Advogado: Kaio Vinicius Alcantara Nabhan (OAB: 22712/MS)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - MILITAR - GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO - COMANDANTE DE EQUIPE DE SERVIÇO - VERBA INDENIZATÓRIA DE 10% SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL
(ART 23, V, DA LCE 127/2008) - REQUISITOS ATENDIDOS - PAGAMENTO PRETÉRITO - NÃO INCIDÊNCIA DA VERBA NO
CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos
na LCE 127/2008, o militar estadual faz jus ao recebimento da verba indenizatória de 10% incidente sobre o subsídio inicial,
somente dos meses comprovadamente trabalhados. Incabível incidência da verba indenizatória no cálculo de décimo terceiro
salário e férias. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e não conheceram da remessa, nos termos do voto
do relator..
Apelação Cível nº 0837852-27.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Bárbara Stephanye Sanchez (Espólio)
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Eduardo Oliveira de Souza (OAB: 988703/DP)
Apelado: Jaguar Transportes Urbanos Ltda
Advogado: Felipe Barbosa da Silva (OAB: 15546/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADA - MÉRITO - DANO MORAL - NEGATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - PRESSUPOSTOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADOS - USUÁRIA COM CARTEIRA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL VENCIDA
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PREJUÍZO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revelando as razões do apelo
a pretensão de arbitramento de indenização por danos morais, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, já que combate os
fundamentos da sentença. 2. Não obstante seja objetiva a responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte
público coletivo urbano, o acervo probatório demonstra, na hipótese, que a negativa de embarque da autora no transporte
coletivo não constituiu ilícito, mas sim exercício regular do direito da empresa prestadora do serviço, conforme lhe faculta o
art. 78, XV, da lei Municipal n. 4584/2007, sendo possível constatar que na data e horários dos fatos a autora não desfrutava
da gratuidade no passe estudantil, porquanto vencido seu cartão naquela ocasião. Ademais, ainda que submetida a situação
aflitiva, não demonstrou a apelante onde reside o abalo anômalo capaz de romper, de forma duradoura, o equilíbrio dos valores
afetos à sua personalidade, de modo que descabe falar em indenização. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da
ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no mérito negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0838718-93.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Lindalva Gomes da Silva
Advogada: Mariana Marques Gutierres (OAB: 22445/MS)
Advogado: Lahys Grespan Gomes (OAB: 21657/MS)
Advogado: João Paulo Marques Gutierres (OAB: 22476/MS)
Advogado: Marco Antônio Ferreira Castello (OAB: 3342/MS)
Apelado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - FÉRIAS ANUAIS DE
45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS - PREVISÃO EXPRESSA NA LEI
COMPLEMENTAR N. 19/1998 (PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMPO GRANDE) QUE O ABONO DE FÉRIAS INCIDIRÁ APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS - GRATIFICAÇÃO INCIDENTE
SOBRE O PERÍODO TOTAL INDEVIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Cabe à administração pública atuar
com observância ao princípio da legalidade. Nos termos do art. 74, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar n. 19/1998 (plano de carreira
e remuneração do magistério público do Município de Campo Grande), o abono de férias deve incidir sobre 30 (trinta) dias de
férias; logo, inviável que o pagamento ocorra levando em consideração o período total, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias,
por ausência de amparo legal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0839116-40.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tg Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S.a.
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
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Apelante: Tgmb 021 Empreendimentos Imobiliários S/A
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
Apelado: Condomínio Edifício Yes
Advogado: Wendell Lima Lopes Medeiros (OAB: 8935/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - DÍVIDA ANTERIOR
À IMISSÃO DO COMPRADOR DA UNIDADE NA POSSE DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DAS INCORPORADORAS
PELO PAGAMENTO DA QUANTIA - TESE FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A Segunda Seção do STJ,
em julgamento sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, definiu as seguintes teses em relação à cobrança de
despesas condominiais: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro
do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (...)” (REsp 1.345.331/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8/4/2015, DJe 20/4/2015). (...) (STJ, AgInt no REsp 1888705/PR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). II - Referindo-se a dívida executada a despesas
condominiais contraídas antes da imissão do adquirente na posse do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre
as incorporadoras executadas. Caso tenham celebrado contrato de compra e venda na qual tal ônus foi atribuído ao comprador
do apartamento, entendendo pertinente fazê-lo deverão lançar mão dos meios jurídicos próprios visando a proteção do direito
que compreendem lhes assistir. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0839953-32.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Kristiam Gomes Simões (OAB: 147669/SP)
Apelada: N. A. M. F. (Representado(a) por sua Mãe) N. A. M. F.
Repre. Legal: Marcela Arante dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: João Miguel de Souza (OAB: 112218/DP)
Apelado: M. I. M.
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ALIMENTOS- QUITAÇÃO DE DÍVIDA PRETÉRITA
EFETUADA EM JUÍZO PELA GENITORA DA MENOR- EXTINÇÃO DO PROCESSO- INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO-POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA- PREJUÍZO AO ALIMENTANDO NÃO VERIFICADO.- RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO Embora seja irrenunciável o direito a alimentos presentes e futuros, pode o alimentando
entabular acordo relativamente às verbas pretéritas que lhes são devidas, uma vez que os alimentos não executados e nem
pagos na época devida têm o caráter do imediatismo relativizado, pois a finalidade destes era sustentar o necessitado em época
que já passou, podendo, assim, o alimentando deixar de exercer o direito de cobrá-los, consoante prescreve o art.1707 do CC.
Mesmo se tratando de incapaz, como no caso, devidamente representada por sua genitora, não há que se falar em prejuízo à
menor pelo fato de a afirmação de quitação do débito pela genitora da menor não estar acompanhada de documentos. De fato,
se a genitora é guardiã da menor e conhece suas necessidades, não faria sentido que tomasse qualquer providência no sentido
de “abrir mão” de numerário que visa fazer frente às despesas da criança, o que implicaria prejuízo inevitável ao orçamento
familiar. Se os alimentos pretéritos podem ser renunciados, não há razoabilidade em condicionar a validade da quitação firmada
em juízo pela genitora da alimentanda à juntada de documentos comprobatórios do pagamento da dívida. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo Interno Cível nº 0841087-26.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Josiney de Arantes Bezerra
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Agravante: Marcello José Andreetta Menna
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Agravado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS
ADVOGADOS DA PARTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO
DA PRETENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômicofinanceiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública, pois conforme o preceito estampado no artigo 5º,
LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. Os advogados agravantes não demonstraram fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, seja porque
dos fatos narrados não se extrai a presunção de pobreza exigida pela lei, bem assim, não juntaram documentos que demonstrem
suas alegações. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0841450-13.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
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Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Flávio Henrique da Silva
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Apelante: Amanda Vilela Pereira
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO. ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA - IGPM/FGV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. O IGPM/FGV é o índice que melhor reflete a atualização da moeda. Nos termos do artigo 85, § 8º,
do Código de Processo Civil: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”,
ou seja, “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0842435-79.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelado: Marcelo Fernando Passberg Amorim
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DO NEXO CAUSAL COM A INVALIDEZ PERMANENTE
- HONORÁRIOS, ARBITRADOS POR EQUIDADE MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há necessidade
de juntada aos autos de boletim de ocorrência, diante da presença de outros elementos hábeis a comprovar a existência do
acidente de trânsito e do dano decorrente deste. Diante do conteúdo probatório existente nos autos, indene de dúvidas que
os requisitos exigidos pela legislação restaram cabalmente demonstrados, sendo tais documentos suficientes a comprovar a
ocorrência do acidente com veículo automotor e o dano decorrente deste. Sendo irrisório o proveito econômico obtido, incabível
a pretensão de fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, devendo estes ser fixados de forma
equitativa. A fixação dos honorários em R$ 1.000,00, in casu, atende ao critério da equidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0842919-94.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Apelada: Luana da Silva dos Santos
Advogado: Everton Guilherme de Souza (OAB: 17503/MS)
Advogado: Flavio de Lima Souza (OAB: 15559/MS)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO COBRANÇA DE SEGURO DPVAT EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO DA INVALIDEZ
PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA NA TABELA DE CÁLCULO. Em se tratando de invalidez parcial e permanente, o
seguro é pago em observância ao grau da lesão do acidentado e aos percentuais previstos na tabela de cálculo anexa à Lei
n. 11.945/09. Imprescindível reduzir o valor da condenação quando há enquadramento equivocado da invalidez da segurada
na respectiva tabela. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Apelação Cível nº 0844012-63.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: André Luiz Dias La Selva
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
Advogada: Graziele de Brum Lopes (OAB: 9293/MS)
Apelante: Graziele de Brum Lopes
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
Advogada: Graziele de Brum Lopes (OAB: 9293/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Interessado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
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Interessado: Maria de Lourdes Dias La Selva
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
Advogada: Graziele de Brum Lopes (OAB: 9293/MS)
Interessado: Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito - INTB
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA POR
ESTE COLEGIADO EM APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTA - BENEFÍCIO NÃO REVOGADO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A gratuidade da justiça foi deferida
ao apelante em apelação anteriormente interposta, cujo benefício não foi revogado posteriormente. Não obstante, é certo que
“A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência” (artigo 98, § 2º, CPC), pelo que não há falar em exclusão da condenação, mas
em suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Apelação / Remessa Necessária nº 0844513-17.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Civel da Comarca de Campo Grande
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Ronald Ferreira Serra (OAB: 6896/RO)
Apelado: Nilson Baldonado Nunes
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA QUE, APESAR
DE ILÍQUIDA, NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO QUE SEQUER SE APROXIME DO VALOR DE MIL SALÁRIOS MÍNIMOS REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - MÉRITO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO
DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS E CORREÇÃO - TEMA 810 DOS RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL DO
STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conforme compreensão da 4ª Câmara Cível, ainda que se trate de sentença
ilíquida proferida contra o INSS, a remessa necessária não comporta conhecimento, já que o valor da condenação sequer se
aproxima da quantia de 1.000 (mil) salários mínimos. II - Nos casos em que o segurado recebeu anteriormente auxílio-doença,
o termo inicial do recebimento do auxílio-acidente será o dia seguinte ao da cessação daqueloutro benefício. Na espécie,
considerando o dia 27/07/2016 como sendo a data de indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que determinou
a cessação do benefício auxílio-doença percebido pelo autor, não havendo nos autos informações precisas acerca do dia em
que esse decisum foi proferido, faz ele jus ao recebimento do auxílio-acidente a partir da referida data. III - Atendendo ao
comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com
o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e
correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. IV - No que concerne à custas processuais, há de se
aplicar ao caso a Súmula 178, STJ, segundo a qual, “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas
ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, não conheceram da remessa necessária;
conheceram do recurso e deram-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0900177-70.2017.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Antonio Rodrigues de Morais
Advogada: Alessandra Pereira Merlim Melo (OAB: 20052/MS)
Apelante: Rufino Rodrigues
Advogada: Alessandra Pereira Merlim Melo (OAB: 20052/MS)
Prom. Justiça: José Roberto Tavares de Souza
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: José Roberto Tavares de Souza
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL- DUPLICIDADE DE REGISTROS DE
NASCIMENTO- SEGUNDO REGISTRO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE PARA ALCANÇAR FINS ILÍCITOS- ANULAÇÃO QUE SE
IMPÕE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO A Lei deRegistrosPublicos (Lei n. 6.015 /1973), que visa resguardar
a autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos, veda aduplicidadederegistrosdenascimento. Constatada
aduplicidadederegistrodenascimento, impõe-se a manutenção da sentença que declarou nula a segunda inscrição, lavrada
mediante fraude pelo próprio apelante, para atingir fins ilícitos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1405241-62.2020.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: R. A. M.
Advogado: Jefferson Macilio Garcia Machado (OAB: 15950/MS)
Advogado: Carolina Pithan e Silva (OAB: 17511/MS)
Advogado: Manoel João Joaquim Neto (OAB: 22352/MS)
Advogado: Balbe Kleber Neto Monteiro (OAB: 17059/MS)
Agravado: V. A. S. (Representado(a) por sua Mãe) P. S. R.
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EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS
EM PATAMAR INFERIOR AO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DECIDIDA PELO
JUÍZO A QUO QUE ATENDE O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE, COM BASE EM COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE RAZOAVELMENTE SOPESADA NA DECISÃO AGRAVADA
- OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.694, § 1º E 1.695, AMBOS DO CC - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A
pretensão de redução do quantum em patamar inferior ao estabelecido pelo julgador singular a título de alimentos provisórios
não encontra suporte nos elementos trazidos em sede de cognição não exauriente, notadamente porque o valor sugerido
pelo agravante é ínfimo, mesmo se considerados apenas os rendimentos e despesas por ele próprio declarados. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1407965-73.2019.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Marcos Rogério Cabral
Advogado: Pedro Navarro Correia (OAB: 12414/MS)
Advogado: Guilherme Vaz Lopes Lins (OAB: 24187/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Nélson Mendes Fontoura Júnior (OAB: 3699/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE APOSENTADORIA INTEGRAL - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA OU PERIGO NA DEMORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não comprovado, em juízo de cognição sumária, o
direito do servidor de percepção de aposentadoria por invalidez com integralidade e paridade, razão pela qual deve mantida
a decisão proferida pelo juízo de primeira instância. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Agravo de Instrumento nº 1408336-03.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Aldemir Martins de Oliveira
Advogado: Marcelo Vieira dos Santos (OAB: 23752/MS)
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - Detran/ms
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR E CANCELAMENTO DA
CNH - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SUA CONCESSÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. O artigo 300, caput, CPC, exige que estejam presentes a probabilidade do direito material invocado pela parte
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, o que não se tem na
hipótese dos autos, haja vista a inexistência de elementos que permitam concluir, indene de dúvidas, que o agravante residia no
endereço para o qual foi encaminhada a notificação da decisão proferida no processo administrativo que culminou na cassação
da permissão para dirigir e cancelamento da CNH, bem como que trabalha na profissão de motorista ou outra função que exija
a utilização de CNH. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1410880-61.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Flavio Silveira Cury
Advogada: Bruna Queiroz Diniz (OAB: 13388/MS)
Advogado: Ailton Luciano dos Santos (OAB: 4105/MS)
Agravado: Auto Posto Trevão LTDA
Advogado: Plácido Henrique Fernandes de Souza (OAB: 25296/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO OSTENSIVA À DECISÃO PROFERIDA
- DIALETICIDADE CONSTATADA - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS
CUMULATIVOS: GARANTIA DO JUÍZO, PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL INVOCADO E PERIGO DE DANO OU O
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - § 1º DO ART. 919, CPC - AUSÊNCIA, IN CASU, DA PROBABILIDADE DO
DIREITO MATERIAL INVOCADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (i) Se o agravante combate o principal
fundamento da decisão interlocutória, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) Para o deferimento do efeito suspensivo
aos embargos à execução exige o § 1º do art. 919, CPC, presença cumulativos de requisitos: garantia do juízo, probabilidade
do direito material invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente quaisquer deles, há de se
receber os embargos no efeito devolutivo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no mérito negaram provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1410961-44.2019.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: J. M. C. R. (Representado(a) por seu Pai)
Repre. Legal: Jean Michel Leopoldo Ruiz C de Oliveira
Advogado: Marina Medeiros da Costa (OAB: 23083/MS)
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Agravada: J. da S. C.
Advogada: Patricia Costa Abid (OAB: 227763/SP)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO- ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA- DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOSAMBOS OS GENITORES- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES- RECURSO PROVIDO Consoante
os arts. 299 da Constituição Federal e 1696, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos menores compete a ambos os pais,
na medida de suas possibilidades. Desse modo, o genitor que não possui a guarda do filho possui a obrigação de contribuir com
as despesas da criança, conforme sua capacidade financeira. No caso, ressai evidente a probabilidade do direito do agravante
de obter alimentos de sua genitora, a qual exerce atividade remunerada e não demonstrou a incapacidade de contribuir com
a subsistência do filho. Por sua vez, o perigo de dano deflui do fato de que os alimentos visam à satisfação das necessidades
básicas da pessoa, para manter a sua sobrevivência digna, e, por isso, devem ser supridos com urgência, mormente em se
tratando de menor, sob pena de prejuízo ao seu superior interesse, o qual deve ser assegurado, com absoluta prioridade e
urgência, pela família, pela sociedade e pelo Estado (art.227, da CF). Presentes os requisitos cumulativos previstos no art.300,
do CPC, deve ser reformada a decisão agravada, para conceder a tutela de urgência ao agravante. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1411428-86.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Advogado: Rafael de Souza Lacerda (OAB: 300694/SP)
Agravado: Guimarães dias & Reis Ltda.
Advogado: Ricardo de Souza Varoni (OAB: 16683/MS)
Interessado: Mercúrio Indústria Comércio, Importação e Exportação Ltda
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO
MORAL - PROTESTO DE TÍTULO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO APRESENTADOR DO TÍTULO A
PROTESTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA CUIDADA NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - QUESTIONAMENTO QUE EXIGE APROFUNDAMENTO EM PROVAS
COLIGIDAS AOS AUTOS PELO AGRAVANTE - VIGÊNCIA EM NOSSO DIREITO DA TEORIA DA ASSERÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. Quando a ilegitimidade passiva é argumento de preliminar na contestação e a respeito não houve manifestação do
juízo a quo o seu conhecimento pelo juízo ad quem é inviável, para não ocorrer supressão de instância. Além do mais, constatase que o tema exige aprofundamento em provas coligidas aos autos pelo agravante, não sendo passível de julgamento de
imediato. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados
da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão:
Por unanimidade não conheceram do recurso, nos termos do voto do Relator. .
Agravo de Instrumento nº 1411758-83.2020.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Alfa Seguradora S.A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Agravado: Francisco Rodrigues da Silva
Advogado: Marcelo Medeiros Barbosa (OAB: 14290/MS)
Interessada: Antônia Francisca Tibúrcio da Silva
Advogado: Marcelo Medeiros Barbosa (OAB: 14290/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATÉ O LIMITE PREVISTO NA APÓLICE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES AJUIZADAS EM DECORRÊNCIA DO MESMO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE
DEVE SER DIVIDIDO ENTRE ELAS - RECURSO PROVIDO. Porquanto demonstrados o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) constante da apólice para o pagamento de indenização a título de danos morais e o pagamento de tais indenizações em
outros 3 (três) processos, cuja origem é o mesmo acidente noticiado nos autos originários, não pode a agravante ser compelida
ao pagamento do quantum integral previsto na apólice, pois extrapolaria seus limites. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Agravo de Instrumento nº 1412323-47.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: A. L. de M. B. G.
Advogado: Fellipe Penco Faria (OAB: 22185/MS)
Advogado: Maurício Nogueira Rasslan (OAB: 6921/MS)
Advogada: Barbara de Jesus Palomanes Rasslan (OAB: 22543/MS)
Agravada: J. Q. G.
Advogado: Natalia Carla Ferreira Batista (OAB: 20359/MT)
Advogado: Rodrigo Quintana Fernandes (OAB: 9348O/MT)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E GUARDA - MÉRITO - MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA E DA MENOR
NO CURSO DA DEMANDA - MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. I - O art. 147, I, do ECA (Lei n.
8.069/90) preceitua que o foro competente nas ações envolvendo menor é aquele no qual residem os pais, guardiões legais do
infante, de modo que tal norma pode se sobrepor às regras gerais de competência do Código de Processo Civil, quando atrelada
ao princípio do melhor interesse da criança. II - O art. 43 do CPC/15, que trata do princípio da perpetuatio jurisdictionis, pode ser
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mitigado quando, diante das particularidades do caso, existir a necessidade da modificação do foro, para o fim de resguardar
o melhor interesse do menor. Precedentes do STJ. III - No caso em tela, verifica-se que a agravada informou nos autos a
mudança de domicílio com a menor, em razão de melhores oportunidades de trabalho e pela qualidade de vida. E por não ter
condições de acompanhar o processo na Comarca de Dourados-MS, requereu o envio do feito ao juízo competente da Comarca
de Cuiabá-MT. Forçoso reconhecer, então, que a remessa do feito para o novo domicílio da menor atende ao princípio do
melhor interesse. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1412640-45.2020.8.12.0000
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Hilda Costa Rocha
DPGE - 1ª Inst.: Milene Cristina Galvão (OAB: 997/MS)
Agravado: Município de Bonito
Procurador: Edilson Júnior Arruda dos Santos (OAB: 19401/MS)
Advogado: Felipe Freitas Fontoura (OAB: 14071/MS)
Interessado: Ademar Xavier da Rocha (Espólio)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- ALEGAÇÃO DA CONTRIBUINTE DE QUE FARIA JUS À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - ANÁLISE DO PEDIDO DE ISENÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. É dispensável
a existência de requerimento administrativo prévio para a análise judicial do pedido de isenção tributária. A apreciação do
preenchimento dos requisitos necessários para tanto, contudo, não pode ser feita nesta oportunidade, já que configuraria
supressão de instância. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, conhceram em parte do recurso e na parte conhecida deram-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413187-85.2020.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Claudenir Rezende da Silva
Advogado: Gustavo de Araujo (OAB: 25543/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ausentes pelo menos um dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de
urgência (probabilidade do direito alegado e perigo de dano - art. 300 do CPC), esta deve ser indeferida. Necessária, portanto,
ainstruçãoprobatória, com a realização de perícia médica, para atestar a incapacidade noticiada pela parte agravante. II - Se a
questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados
pela parte recorrente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413214-68.2020.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Euclides Andrade Delfino
Advogado: Izabelly Staut (OAB: 13557/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Rafael Weber Landim Marques (OAB: 180967/RJ)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO ALEGADO PELO INSS - CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE LASTREIA O CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cálculo apresentado pelo INSS está
dentro do parâmetro estabelecido no título executivo judicial, de modo que houve excesso no cálculo apontado pelo credor. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413331-59.2020.8.12.0000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Nauhila Emídio do Amaral (Espólio)
Advogado: Athemar D’Sampaio Ferraz (OAB: 9179/MS)
RepreLeg: Auraide Albuquerque do Amaral
Agravada: Maria Dulce Macedo Bezerra
Advogado: Ronize Fantin (OAB: 26722/PR)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - USUCAPIÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA
IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - PRETENSÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O contexto fático demonstra a inviabilidade da pretensão do
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agravante, tendo em vista que, apesar de ter nominado como “sequestro”, o que pretende o recorrente, em verdade, é obter
tutela de urgência para imissão na posse do imóvel objeto da usucapião ajuizada pela agravada, fundamentando sua pretensão
exclusivamente na prática de ilícito ambiental por parte desta última. Na hipótese, não se pode verificar a probabilidade do
direito invocado, já que a causa de pedir da tutela se sustenta apenas na prática de dano ambiental. Vale dizer: a pretensão
de tutela de urgência não vem amparada em argumentos capazes de demonstrar a probabilidade do direito de propriedade ou
mesmo de direito possessório do agravante, tampouco o risco ao resultado útil da ação de usucapião. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413425-07.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Eudir da Silva Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Lídia Helena da Silva (OAB: 76640/DP)
Agravado: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
Advogada: Adriane Cordoba Severo Samudio (OAB: 9082/MS)
Advogada: Letícia Lacerda Nantes (OAB: 9764/MS)
Advogada: Denise Regina Rosa Barbosa (OAB: 5641/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - PENHORA DO PERCENTUAL
DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA
QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - PREVISÃO DO ART. 833, INCISO IV, CPC,
QUE COMPORTA MITIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. É admitida a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos mensais líquido da devedora em observância
ao princípio da efetividade da execução, pois não se mostra razoável em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna da parte devedora, que o exequente não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 833, inciso IV, CPC, gozariam de impenhorabilidade absoluta. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413489-17.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Lidia Fonseca dos Santos
Advogado: Gustavo Cruz Nogueira (OAB: 10669/MS)
Advogado: Jean Carlos de Andrade Carneiro (OAB: 12779/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – Inss
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE PARA
DISCUTIR O DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO ROPV - DIREITO EXCLUSIVO DO ADVOGADO PARADIGMA CONSENTÂNEO COM A ATUAL LEI CIVIL INSTRUMENTAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O § 14 do art. 85,
CPC, e o art. 23 do Estatuto da OAB, indicam que qualquer insurgência em relação aos honorários advocatícios somente pode
ser feita pelo advogado, que tem legitimidade exclusiva para tanto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade não conheceram do recurso, nos
termos do voto do Relator. .
Agravo de Instrumento nº 1413566-26.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 13ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Zilair Carvalho
DPGE - 1ª Inst.: Leslie dos Santos Me - Leslie Decorações
Agravado: Maria Elza Bicudo Ferraz de Arruda
Advogado: Alexandre César Del Grossi (OAB: 9916B/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
DA ASTREINTE QUANDO VERIFICADO QUE O VALOR TENHA SE TORNADO INSUFICIENTE PARA COMPELIR AO
CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - MULTA APLICADA EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A astreinte não
tem caráter punitivo, mas coercitivo, cuja intenção é coagir àquele a quem foi imposta uma obrigação a cumpri-la e não puni-lo
pelo descumprimento. Desse modo, a multa imposta, por ter natureza inibitória, deve ser fixada em valor capaz de compelir o
réu ao cumprimento da obrigação na forma específica, preferindo o cumprimento da obrigação ao pagamento da multa imposta
pelo juiz. Daí a possibilidade de se aumentar a multa quando verificada a resistência no cumprimento da obrigação, evitando-se,
assim, a ineficácia da tutela. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 1413610-45.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Mundo Novo - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Embargado: Município de Mundo Novo
Advogada: Rosana Cristina Lopes Reche (OAB: 39941/PR)
Embargada: Jheniffer da Silva
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DPGE - 2ª Inst.: Júlio César Ocampos Gonçalves (OAB: 4370/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS OU EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA - DEVER DE FORNECIMENTO
- OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VÍCIO NÃO CONSTATADO RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Embargos de declaração é recurso horizontal destinado ao órgão singular ou
colegiado para suprir as falhas existentes no julgado. Inexistindo tais vícios, é de se negar provimento ao recurso. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414234-94.2020.8.12.0000
Comarca de Amambai - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
Agravada: Roseli de Oliveira Pinto Daronco
Advogada: Roseli de Oliveira Pinto Daronco (OAB: 11407/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO REJEITADA - MÉRITO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO
EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DO
FEITO EXECUTIVO - JUROS DE MORA - FLUÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ARBITROU
A VERBA - EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A preliminar de preclusão deve ser rejeitada. Isto porque,
conforme o art. 525, caput, CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de
sentença se inicia a partir do decurso do prazo para o pagamento voluntário da obrigação, o que foi observado pelo agravante.
II - Nos termos da Súmula 14/STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. (STJ, AgRg no REsp 1099438/RS, j: 25/02/2014, DJe 10/03/2014). III - Os
juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que (...) haja
mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer,
do trânsito em julgado. (STJ, AgInt no REsp 1326731/GO, j: 10/12/2019, DJe 16/12/2019). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a
preliminar e no mérito deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 1414472-16.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: A. de J. J.
Advogado: Leonardo Pedra dos Santos (OAB: 17885/MS)
Agravada: A. J. dos S. de J.
Repre. Legal: Amanda Carvalho dos Santos
Advogado: Ernandes José Bezerra Júnior (OAB: 21474/MS)
Advogado: Lucas Vilela Saldanha (OAB: 22627/MS)
Advogado: Weslen Benante Gomes (OAB: 23291/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - ARGUMENTAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM O DECISUM - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4º, DO NOVO CPC - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de
ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414574-38.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Maria Conceição Perroni Lima
Advogado: Renata Barbosa Lacerda (OAB: 7402/MS)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RECONHECIMENTO
DO DIREITO POSTULADO NA INICIAL BUSCADO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PERIGO DE DANO OU RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADO - INDEFERIMENTO DA TUTELA MANTIDO - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. O artigo 300, CPC, admite a antecipação de tutela quando estão presentes, concomitantemente, a probabilidade
do direito material invocado e o perigo de dano ou resultado útil ao processo. In casu o perigo de dano não sobressai dos
argumentos da agravante e dos documentação juntados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Decisão do julgamento na sessão Não informado.
Agravo de Instrumento nº 1414804-80.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Agravada: Loide Amorim
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Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA
- DETERMINAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA QUE O AGENTE FINANCEIRO SUSPENDA O DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO - PRAZO EXÍGUO - MAJORAÇÃO IMPOSITIVA - ASTREINTES - VALOR REDUZIDO - PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Verificando-se a exiguidade do prazo concedido para o
cumprimento da obrigação, sua dilação é providência que se afigura impositiva. 2. Reduz-se as astreintes, compatibilizando-as
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compelir o réu ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta
sem que redunde em enriquecimento ilícito à outra parte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Decisão do julgamento na sessão Não informado.
Agravo de Instrumento nº 1414929-48.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Agravado: Celeido Camargo
Advogado: Suzana de Carvalho Poletto Maluf (OAB: 18971/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA-TUTELA DE URGÊNCIA- SUSPENSÃO
DE COBRANÇAS E BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PROBABILIDADE DO
DIREITO- PERIGO DA DEMORA- RECURSO DESPROVIDO No caso, a probabilidade do direito invocado pelo agravado
exsurge das afirmações contidas na inicial, bem como dos documentos acostados aos autos, que comprovam a quitação do
contrato de financiamento em questão (fls.18/20- autos de origem). Outrossim, o perigo de dano é inconteste, pois, como
bem acentuado pelo juiz a quo, “foi dado ao Requerente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para regularização do débito,
sob pena de adoção dos procedimentos judiciais cabíveis, in casu, a busca e apreensão do bem e inclusão do nome do Autor
no rol de inadimplentes, o que por certo lhe causaria enormes prejuízos devido a perda da posse do veículo, que segundo o
Requerente encontra-se devidamente quitado.” Diante deste panorama, presentes os requisitos contidos no art.300 do CPC,
de rigor a concessão da tutela de urgência. Não há que se falar em afastamento da multa coercitiva, imposta pelo magistrado,
amparado pelo ordenamento jurídico, a fim de conferir efetividade ao comando jurisdicional. A multa em valor menor do que
o estipulado pelo magistrado a quo não surtiria efeito persuasório suficiente para coagir a agravante a cumprir a obrigação,
dada a expressividade de seus recursos financeiros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Agravo de Instrumento nº 1414961-53.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Neuza da Rocha Carrion
Advogado: Columbano Feijo (OAB: 346653/SP)
Agravado: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - paciente
COM EXCESSO DE PELE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO anterior DE CIRURGIA BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA DE
NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - AUTORA QUE SEQUER NÃO NOTICIA TENHA HAVIDO
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - CIRURGIA ELETIVA NÃO INDICADA PARA O
MOMENTO DE PANDEMIA DA COVID 19 - AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E
O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não há evidência na probabilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista que ela sequer noticia que houve a negativa
do plano de saúde em viabilizar os procedimentos cirúrgicos; se houve negativa, quais seriam as razões da recusa. 2. O perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo não se faz presente no caso concreto. Apesar da autora suportar transtornos em
razão da situação experimentada, está-se diante de cirurgia de caráter eletivo, não recomendada em tempos de pandemia da
Covid-19, pelo que há de lhe negar a tutela de urgência. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão:Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414993-58.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Caetano Pardo Veículos Ltda
Advogado: Carlos Renato Guardacionni Mungo (OAB: 140621/SP)
Agravante: Antônio Caetano Pardo
Advogado: Carlos Renato Guardacionni Mungo (OAB: 140621/SP)
Agravado: Ailton Mendonça de Oliveira
Advogado: Carlos Alberto Derzi Júnior (OAB: 19027/MS)
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Agravado: Elizene Soares de Campos
Advogado: Carlos Alberto Derzi Júnior (OAB: 19027/MS)
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA
ANTECIPADA DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA MANTIDA - REQUISITOS
PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, diante das evidências que são os agravados proprietário
do veículo e, ainda, de que foram vítimas de um golpe, amplamente divulgado pela mídia, em que uma revendedora de veículos
desapareceu com os carros deixados sob sua guarda para venda, a liminar de busca e apreensão do veículo em favor destes
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deve ser mantida. Empresa agravante que supostamente comprou o veículo em questão por valor abaixo do inicialmente acertado
pelos vendedores/agravados e sem que lhe fosse apresentado o DUT - documento de transferência. Elementos insuficientes
para que se constate tratar a empresa agravante de terceiro de boa-fé. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1415123-48.2020.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Agravante: M. Z.
Advogado: Luiz Henrique Migueis da Silva (OAB: 23987/MS)
Interessada: J. R. Z.
Advogado: Luiz Henrique Migueis da Silva (OAB: 23987B/MS)
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a concessão da justiça gratuita, é
necessária a comprovação da hipossuficiência financeira, o que não foi feito na hipótese dos autos. As custas processuais
podem ser parceladas, conforme disposto no § 6º do artigo 98 do novo CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito
ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade
deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1415324-40.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Agravada: Maria Lina Arevalo,
Advogado: Thiago Pereira Gomes (OAB: 18002/MS)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MÉRITO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM ANTECIPAR
OS HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ausente pelo menos um
dos requisitos legais para a suspensão da decisão recorrida (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação - parágrafo único do art. 995 do CPC), esta deve ser indeferida. II - Mostrando-se adequado ao
caso concreto, determina-se a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a seguradora os deveres inerentes, inclusive, os que
se referem à antecipação das despesas com perícia. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1415472-51.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: J. R. B. R.
Advogada: Gabriela Carlos Fraga (OAB: 14799/MS)
Advogada: Luana Carlos Fraga (OAB: 18886/MS)
Advogado: Juliana Suzuke (OAB: 17746/MS)
Agravado: S. L. e C. LTDA
Agravado: A. S. L.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOLICITADA POR EMPRESÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - BENEFÍCIO
INDEFERIDO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Indefere-se a gratuidade da justiça formulada por empresário
que não demonstra de forma satisfatória que os rendimentos de sua atividade profissional sejam incapazes de atender o
pagamento das custas e despesas do processo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1415481-13.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: P. V. A.
Advogado: Arthur Halbher Padial (OAB: 15825/MS)
Agravante: L. G. D. F.
Advogado: Arthur Halbher Padial (OAB: 15825/MS)
EMENTA -JUSTIÇA GRATUITA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora a agravante alegue que não possui
condições financeiras de arcar com as custas processuais sem afetar o seu próprio sustento, não houve comprovação efetiva
de que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas processuais, mas, ao revés, dos elementos
que trouxe aos autos, a conclusão que se extrai é pela possibilidade de custear as despesas do processo, tendo em vista os
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seus rendimentos. Além disso, instada por esse Relator a trazer documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, a
agravante quedou-se inerte (fl.20), fato que corrobora a conclusão pelo acerto da decisão agravada. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Habeas Corpus Criminal nº 1415945-37.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Leila Mamede José
Paciente: Manoel Pereira Dutra
Advogada: Leila Mamede Duarte (OAB: 4434/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
EMENTA - HABEAS CORPUS – CRIME HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – MEDIDAS CAUTELARES - INEFICAZES E INADEQUADAS - ORDEM DENEGADA.
Plenamente motivada é a decisão que aponta a necessidade da custódia cautelar, indicando os pressupostos e os fundamentos
da prisão preventiva, que se afigura necessária, sobretudo, para a garantia da ordem pública, mormente quando os elementos
existentes indicam a gravidade concreta dos fatos, além da reincidência específica do paciente. Não se vislumbra o cabimento de
medidas cautelares diversas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas ao caso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, denegaram a
ordem, nos termos do voto do Relator..
Habeas Corpus Criminal nº 1416503-09.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Jeferson Rivarola Rocha
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
Paciente: Fernando Willian da Silva Barbosa
Advogado: Jeferson Rivarola Rocha (OAB: 10494/MS)
EMENTA - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS- 6.245,30 Kg de maconha e 23,10 Kg de
“skank” - EXORBITANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES - DROGA ESCONDIDA EM FUNDO FALSO
(MOCÓ) COM INTUITO DE BURLAR FISCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - INEFICÁCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PANDEMIA DE COVID- 19 - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO OU DE
CONDIÇÕES SANITÁRIAS DEFICIENTES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRISÃO DOMICILIAR - INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EXCLUSIVA DO CÔNJUGE - ORDEM DENEGADA. Mantém-se a segregação cautelar
da paciente quando o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado, tendo em vista a variedade e vultosa quantidade de
drogas, bem como pelo o modus operandi do delito. Necessidade de garantir a ordem pública. Ineficácia de medidas cautelares
mais brandas. Condições pessoais favoráveis do paciente não impede o decreto de prisão preventiva, quando presentes os
requisitos autorizadores da mesma. Descabe revogação da prisão preventiva, em razão do novo coronavírus, quando a paciente
não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha
condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença. Incabível a prisão domiciliar, quando inexiste
prova de dependência econômica exclusiva do cônjuge e impossibilidade deste vir a trabalhar. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
denegaram a ordem, nos termos do voto do Relator.
Conflito de competência cível nº 1602283-22.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial de Dourados - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Suscitante: J. de D. da 1 V. do J. E. C. e C. da C. de D.
Suscitado: J. de D. da V. da I. e A. da C. de D.
Interessado: H. R. F.
Repre. Legal: Jaqueline Ferreira Rodrigues Furuya
DPGE - 1ª Inst.: Ines Batista Dantas Vieira
Interessado: M. de D.
E M E N T A.CONFLITODECOMPETÊNCIA - 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE
DOURADOS E VARA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DA COMARCA DE DOURADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E RESOLUÇÃO N. 221-TJMS - COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Em se tratando de ação de obrigação de fazer que visa garantir à criança, que tem
representante legal, o acesso às ações e serviços de saúde, é competente a vara do juízo suscitado, da Vara da Infância e da
Juventude. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, julgaram
procedente o Conflito, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 2000700-34.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jucelino Oliveira da Rocha (OAB: 7557/MS)
Agravada: Venturini Petróleo Ltda Epp
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Interessado: João Antônio Venturini Júnior
Interessada: Karla Martins Resste Venturini
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD - INDEFERIDO
- PANDEMIA DA COVID19 - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO DE SITUAÇÃO DE
GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora seja fato público
e notório que o enfrentamento da pandemia do COVID19 esteja causando dificuldades financeiras a boa parte da população,
não se afigura razoável o indeferimento do pedido veiculado pelo exequente-agravante tão somente amparado na declaração
de pandemia, em especial porque a relação jurídica existente entre as partes é muito anterior e poderia eventualmente ser
considerada caso houvesse comprovação efetiva de que o executado, em virtude da eventual constrição, pudesse sofrer danos
de difícil ou impossível reparação, situação não ocorrida nos autos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0000034-45.2000.8.12.0040 (040.00.000034-5)
Comarca de Porto Murtinho - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Andalécio Martins Leite (Espólio)
RepreLeg: Guilhermina Martins Leite
Advogado: Simão Thadeu Romero
Apelado: Angelo Bernardelli Neto
Advogada: Carla Bernardelli Castellucci (OAB: 357870/SP)
Apelada: Ana Maria Carneiro Bernardelli
Advogada: Carla Bernardelli Castellucci (OAB: 357870/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA - RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA COM A CITAÇÃO DOS DEVEDORES
- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a inércia
do exequente em atender a determinação de regularização da sua representação, a extinção do processo por abandono se
deu por ato de ofício do juiz, não por requerimento dos executados, citados nos autos, o que vai de encontro ao entendimento
externado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Apelação Criminal nº 0000081-65.2016.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Desª Elizabete Anache
Apelante: M. D.
DPGE - 1ª Inst.: Eurico Bartolomeu Ribeiro Neto
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Angelica de Andrade Arruda (OAB: 9615/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) - VETORIAL NEGATIVA - ANTECEDENTES
- PATAMAR DE 1/8 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA - PARCIALMENTE
PROVIDO - DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA E ALTERAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL - NOVA PENA DEFINITIVA. 1) Considerando a oitava parte do intervalo entre pena máxima e mínima do crime de
ameaça (de 1 a 6 meses), encontra-se o patamar de aumento de 18 dias para cada circunstância sopesada. 2) Se a versão
dos fatos narrada pelo agente é diferente da peça acusatória e da declaração da vítima, não é possível aplicar a atenuante da
confissão. 3) De ofício, afastamento da reincidência (período depurador) e alteração do regime prisional para o aberto, com
nova pena definitiva. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e, de ofício, redimensionaram a pena
definitiva e alteraram o regime, nos termos do voto da relatora..
Apelação Cível nº 0000131-43.2013.8.12.0055
Comarca de Sonora - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Carlos Rogério da Silva (OAB: 8888/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIAAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM AÇÃO EM QUE A PARTE SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS NECESSIDADE DE REEMBOLSO À
AUTARQUIA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. I.
Como é cediço antecipar verba pericial não se confunde com o de custear a despesa, que tem significado diverso, de tal forma
que o INSS apenas antecipa o pagamento da referida verba, mas deve ser ressarcido caso a demanda seja julgada improcedente
pelo Estado. II. Em se tratando de ação acidentária com decisão final desfavorável ao autor e, em sendo ele beneficiário da
Assistência da Justiça Gratuita, os custos da atividade jurisdicional e, em especial o reembolso dos honorários periciais, devem
ser arcados pela entidade político administrativa com competência constitucional sobre o tema - ou seja, o Estado de Mato
Grosso do Sul. III. Em se tratando de execução contra aFazenda Públicae ainda não tendo sido expedido precatório ou RPV
(conforme o valor), oíndicea serutilizadopara atualização monetária da dívida a partir de 14/3/2013 será o INPC. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
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Apelação Cível nº 0033637-70.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Katia Silene Sarturi Chadid (OAB: 8624/MS)
Apelada: Camila Borges Siqueira Campos
Advogado: Sebastião Andrade Filho (OAB: 2288A/MS)
Advogado: Raphael Joaquim Gusmão (OAB: 13671/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA - PERDA DE RENDA PELO
PROPRIETÁRIO NÃO EVIDENCIADA - NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - ART. 15-A DO DECRETOLEI 3.365/1941 - ADI 2332/DF - RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.332/DF, declarou a
constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, na parte que determina a não incidência
dosjuroscompensatóriosnas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão
provisória na posse. Logo, conforme ficou assentado pela Corte Maior, os juros compensatórios se destinam a compensar a
perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, situação não vislumbrada no caso concreto. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0059457-09.2007.8.12.0001 (001.07.059457-1)
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Juscenildo Alves Barreto
Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Advogado: Fabio Batista Dúrex (OAB: 9830/MS)
Apelado: Banco Finasa S.A.
Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB: 11654/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERÍCIA JUDICIAL - MANIFESTAÇÃO
DAS PARTES SOBRE O LAUDO - IMPUGNAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA EM PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO
- DECISÃO PROFERIDA SEM NOVA VISTA AO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR
ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O apelante se insurge contra a sentença que, após
questionamentos ao laudo pericial, julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, sem determinar nova remessa dos autos
ao perito que atuou no feito. Cerceamento de defesa configurado, na medida em que ambas as partes impugnaram o laudo
pericial em pontos específicos e devidamente amparados em parecer de assistente técnico, sendo indispensável a manifestação
do expert, de modo que a decisão recorrida foi proferida precocemente, antes de nova manifestação do perito. Decisão recorrida
cassada, determinando-se a remessa dos autos ao perito judicial para manifestação sobre a impugnação ao laudo pericial. A
C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação / Remessa Necessária nº 0059644-75.2011.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Carlos Francisco dos Santos
Advogada: Eclair Nantes Vieira (OAB: 8332/MS)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
Apelado: Carlos Francisco dos Santos
Advogada: Eclair Nantes Vieira (OAB: 8332/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA
- IMPOSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR - RESULTADO DA PERÍCIA QUE NÃO
IMPLICA EM INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA - LITIGÂNCIA COM
O BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - ANTECIPAÇÃO PELO
ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO PELO ESTADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU
PROVIDO. (i) A invalidez permanente parcial do membro inferior sem repercussão na capacidade laborativa inviabiliza a
conversão do auxílio-acidente em aposentadoria. (ii) O § 2º do art. 8º da Lei Federal nº 8.213/91 impõe ao INSS o adiantamento
dos honorários do perito na ação de conhecimento em que a parte autora, litigando com o beneplácito da gratuidade da justiça,
debate acerca de benefício previdenciário, assegurando, por outro lado, o ressarcimento, in casu, pelo Estado, do valor pago
ao perito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, conhceram dos recursos e, ao do autor negaram provimento, ao do réu deram provimento,
nos termos do voto do Relator .
Apelação Cível nº 0062880-06.2009.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Nerion Diovan Quincozes
Soc. Advogados: Gonçalves Lima Pereira Sociedade de Advogados S/s (OAB: 1302/MS)
Advogado: Flávio Gonçalves Soares (OAB: 14443/MS)
Advogada: Taís Mariana Lima Pereira (OAB: 20453A/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Itaneide Cabral Ramos (OAB: 5055/MS)
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Apelado: Nerion Diovan Quincozes
Soc. Advogados: Gonçalves Lima Pereira Sociedade de Advogados S/s (OAB: 1302/MS)
Advogado: Flávio Gonçalves Soares (OAB: 14443/MS)
Advogada: Taís Mariana Lima Pereira (OAB: 20453A/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Itaneide Cabral Ramos (OAB: 5055/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POLICIAL MILITAR
– ANULAÇÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO – DESPROMOÇÃO ILEGAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando o caráter de ilicitude da “despromoção” do autor ao Posto de Capitão, está
configurado o dano moral in re ipsa, na medida em que a perda do Posto é causa de humilhação e frustração na vida do militar,
que, após ter ascendido na carreira, em atenção às regras legais até então vigentes, vê-se, no prisma das relações hierárquicas,
rebaixado sem qualquer lastro constitucional e legal, somando-se a isso as perdas de caráter pecuniário com a redução salarial.
APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 85, § 3º, I, CPC –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais remanescentes, “ex-vi”
do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n. 3.779, de 11 de novembro de 2009,
Regimento de Custas Judiciais EstaduaL.De acordo com o artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram
provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0116362-34.2007.8.12.0001 (001.07.116362-0)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Olício da Rosa
Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Apelado: Banco Finasa S.A.
Advogado: André Luiz Pedroso Marques (OAB: 171045/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ART.
485, III, CPC) - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
PATRONO DO RÉU - DICÇÃO DO ART. 485, § 2º, CPC - RECURSO PROVIDO. Na dicção do art. 485, § 2º, do CPC, em sendo
o processo extinto por abandono, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado em favor
do patrono do réu. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0800052-77.2019.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Daniel Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Leonardo Ferreira Mendes (OAB: 13119/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO TARDIO DE INDÍGENA –
INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E NOME DA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade e com o parecer, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800056-90.2020.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Maria Luzinete da Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 44215/DF)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS: IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE
MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - REGULARIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não tendo o recorrido
trazido aos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência decorrente de anterior decisão de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, deve a impugnação ser rejeitada. II- Não há ofensa ao princípio dadialeticidade, porquanto se
verifica que as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da sentença. III - Tendo a
parte autora faltado com a verdade, alegando a ausência de contratação com o réu a justificar os descontos em seu benefício
previdenciário, no intuito de não pagar os valores devidos e, ainda, ser reembolsado das quantias que já havia pago, é caso
de manutenção da aplicação das penas por litigância de má-fé, fixada na decisão recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
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Apelação Cível nº 0800144-02.2018.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Zelia Rocha dos Santos
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 6835/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Não comprovado que a autora, ora recorrente, reúne condições para arcar com as despesas
financeiras da lide, não há razões para revogar a justiça gratuita que lhe foi deferida em primeira instância. II - Tendo a parte
autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento
ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800201-72.2018.8.12.0048
Comarca de Rio Negro - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Jamile Serra Azul
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Apelado: João Miguel Galvão Assis
RepreLeg: Rosa Nailda Galvão da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Juliana Esteves Teixeira Braga
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Interessado: Município de Rochedo
Proc. Município: Emerson de Oliveira Mello
EMENTA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - AFASTADA - MÉRITO - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS, INSUMOS E TRATAMENTO CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME
CARE) POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MENOR IMPÚBERE COM QUADRO EXTREMO DE VULNERABILIDADE EM
SUA SAÚDE - IMPRENSCINDIBILIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA
FEDERAÇÃO - ARTIGOS 6º, 23, II, E 196, TODOS DA CF/88 - SENTENÇA MANTIDA, COM O PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser
garantido modo indistinto por todos os entes da federação -União,Estados, Distrito Federal e Municípios, solidariamente, como
decorre dos arts. 6º, 23, II, e 196, todos da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo
Supremo Tribunal Federal. A previsão domedicamento/insumo/tratamentopleiteado nas listas doSUS, ou especificamente na
lista correspondente ao ente demandado, não afasta a solidariedade estatal, como igualmente assentado pela jurisprudência.
II - É uníssono o entendimento, tanto deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual como do Superior Tribunal de Justiça, que
todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são partes legítimas para responderem demandas em
que visam à condenação em obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de medicamento ou outras prestações de
saúde. EMENTA - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS
DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (súmula n. 421 do STJ), assim
como no caso dela atuar contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. II - Se a questão foi
suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram a preliminar e negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800249-63.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Lindete Alves Santana
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/RS)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES
RESPECTIVOS AO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE INDENIZAR - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratandose de relação consumerista, cabe à instituição financeira diligenciar acerca da comprovação do repasse ao consumidor do
montante correspondente ao empréstimo. No caso, restou demonstrada a contratação válida e que a parte autora desfrutou do
valor objeto do empréstimo, descontados em benefício previdenciário, portanto, improcedência dos pedidos iniciais é medida
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que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800289-54.2020.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Apelante: O. A.
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: B. B. S.A
Advogado: Luiz Roberto Villa (OAB: 948/MS)
Advogada: Thais Pedroso Villa Marques (OAB: 7613/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 332, DO CPC - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO.
Presente a pretensão autoral acerca do exame revisonal das cláusulas contratuais (no tocante aos juros remuneratórios), eis
que entende abusiva, verificado está o seu interesse de agir, na medida em que há cobrança de tal encargo no contrato
entabulado entre as partes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator .
Apelação Cível nº 0800314-22.2015.8.12.0051
Comarca de Itaquiraí - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Felipe Lopes Seline
Advogado: Leonel de Almeida Mathias (OAB: 11138/MS)
Advogado: Tamires Modenesi Oliveira (OAB: 21274/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Marcela Prohorenko Ferrari (OAB: 296845/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA
POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A concessão de quaisquer dos benefícios
pleiteados pelo autor exige a constatação da incapacidade laboral, seja ela total ou parcial, o que não se tem na espécie,
conforme atestado por perícia médica judicial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800322-61.2020.8.12.0006
Comarca de Camapuã - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Camapuã
Proc. Município: Marcela Vieira Rodrigues Murata (OAB: 18872/MS)
Apelada: Thais Marcelli Pereira Oliveira
Advogado: Pedro Ramirez Rocha da Silva (OAB: 10111/MS)
Advogado: Rodrigo Godoi Rocha (OAB: 15550/MS)
Advogado: Mariama de Oliveira Mateus (OAB: 19902/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MINUTA RECURSAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PRELIMINAR AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEVIDO DURANTE A VIGÊNCIA
DO DECRETO Nº 3.603/2017 - RECURSO DESPROVIDO. (i) Exprimindo a minuta recursal de forma compreensível qual(is)
pontos da sentença merece(m) reforma, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) É devida a indenização
denominada de auxílio-alimentação durante a vigência do Decreto nº 3.603/2017 até sua revogação, ocorrida com a edição
do Decreto nº 4.226, de 08/07/2018, com efeitos retroativos a 30.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no
mérito negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800360-89.2020.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Carlos Ignat
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE
NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO
SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - CUMPRIMENTO PELO RÉU
DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a
parte autora firmou o contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação defraudena contratação.
Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. Tendo a parte autora
faltado com a verdade, alegando a ausência de contratação com o réu a justificar os descontos em seu benefício previdenciário,
no intuito de não pagar os valores devidos e, ainda, ser reembolsada das quantias que já havia pago, é caso de condenação
às penas por litigância de má-fé. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
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e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800363-60.2019.8.12.0039
Comarca de Pedro Gomes - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Rafael Duque de Freitas (OAB: 102135/MG)
Apelado: Osmar João Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Rafael Duque de Freitas (OAB: 102135/MG)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Interessado: Município de Pedro Gomes
Proc. Município: Leonardo Henrique Marçal (OAB: 14730/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DO ENTE
PÚBLICO FURTAR-SE À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR SAÚDE AOS CIDADÃOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, CAPUT, 6º, CAPUT, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, 196 E 198, INC. II, TODOS DA CF
- NECESSIDADE DEMONSTRADA - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
PARA A JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - CONDENAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por ser garantia constitucional, o
ente público não pode se esquivar do dever de assegurar a política de saúde, a não ser de forma absolutamente motivada,
devendo propiciar os medicamentos necessários quando os beneficiários preencherem os requisitos para tanto. 2. A fixação
pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração,
reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles
e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as
regras de repartição de competências. 3. Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421, STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos
recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800368-24.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Clarice Maria da Silva Torres
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO
DO MÚTUO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE
DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Hipótese em que os
elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo
a alegação defraudena contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora
por seu pagamento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800372-06.2020.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Manoel Marques de Oliveira
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 6835/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTORA QUE NÃO RECONHECE
O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO
DO PRODUTO DO MÚTUO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA
- REGULARIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o
contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação defraudena contratação. Evidenciada a licitude da
origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. II - Tendo a parte autora alterado a verdade
dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida
a aplicação das penas por litigância de má-fé, fixada na decisão recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da
ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
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Apelação / Remessa Necessária nº 0800452-91.2019.8.12.0004
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Julizar Barbosa Trindade Júnior (OAB: 10846/MS)
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Amambai
Apelado: Bruno Fellete de Oliveira
Advogado: Lucas Tabacchi Pires Corrêa (OAB: 16961/MS)
Advogado: Wilson Silva Anario (OAB: 25007/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
- BOMBEIRO MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE MOTORISTA - DESEMPENHO DE
ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO V, DA LCE Nº 127/2008 - PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL - AFASTAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA VERBA NO SUBSÍDIO - POSSIBILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.I. A designação do
autor para exercer as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura foi realizada por meio de boletim
interno, restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. II. É devido o pagamento de indenização de 10%,
calculados sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em razão das funções especiais desempenhadas,
pois comprovou que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço, no mínimo, 30 dias. III. Não há como implementar
automaticamente a indenização no subsídio do autor se inexiste a demonstração de que o militar ainda permaneça exercendo a
função específica delineada no art. 23, V, da Lei Complementar 127/2008. V. Quanto aos juros e correção monetária a sentença
recorrida não merece reparos, eis que aplicou os índices em observância às teses fixadas nos temas 910 do STF e 905 do STJ.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as)
do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e mantiveram a sentença em reexame necessário, nos termos
do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800478-51.2019.8.12.0049
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Rubens Tomé Garcia Vieira
Advogado: Nilson Donizete Amante (OAB: 16639B/MS)
Advogada: Pâmela Cristina Galhardi (OAB: 25009/MS)
Apelado: Município de Água Clara
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE SALARIAL - ART. 37, X, CF
- DISCUSSÃO ACERCA DA LEI MUNICIPAL N. 963/2015 - APESAR DA LEI ESPECÍFICA, O AUTOR NÃO COMPROVOU
A EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE INICIATIVA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ARTIGO 2º DA CF - OBSERVÂNCIA DO
LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. Além da previsão em lei específica de iniciativa do chefe do executivo, a regulamentação do direito à
revisão geral anual deve respeitar, dentre outros, a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), indicação das fontes de
custeio, a disponibilidade financeira, bem como os limites com as despesas de pessoal registrados em legislação pertinente. A
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em obediência ao art. 169 da CF, caput, impõe limitação do
gasto público com pessoal, fato esse que também impede o Poder Judiciário de fomentar o reajuste da remuneração do servidor
público com o objetivo de evitar violação da dotação orçamentária do Município. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0800505-15.2020.8.12.0044/50000
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Embargante: Terezinha Cleci Sebastião
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Embargada: Paraná Banco S/A
Advogado: Milton Luiz Cleve Kuster (OAB: 19890A/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO DEMONSTRADAS - MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PERTINENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Embargos de declaração é recurso horizontal
destinado ao órgão singular ou colegiado para suprir as falhas existentes no julgado. Inexistindo tais vícios, é de se negar
provimento ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800507-16.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Hiroyuki Aveiro Todaka
DPGE - 1ª Inst.: Arthur Demleitner Cafure
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Nélson Mendes Fontoura Júnior (OAB: 3699/MS)
EMENTA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - AÇÃO INTENTADA APÓS EXPIRADO PRAZO DO CERTAME - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em homenagem ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, possível vício durante o
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trâmite do concurso não se mostra apto a ensejar a nulidade do mesmo, visto que a ação somente foi intentado após decorrido
prazo de expiração com a respectiva convocação e assunção do cargo pelo primeiro classificado. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800569-83.2018.8.12.0015
Comarca de Miranda - 2ª Vara
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Elidio Vieira Leite
Advogado: Bruno Menegazo (OAB: 9975/MS)
Advogado: Osvaldo Nogueira Lopes (OAB: 7022/MS)
Apelado: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A
Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro (OAB: 98628/SP)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA
DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE TED - DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR FOI
DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo prova da
contratação nos autos, bem como da disponibilização dos valores ao requerente, não há falar em declaração de inexistência do
contrato. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Remessa Necessária Cível nº 0800582-55.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia
Recorrido: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Weslei Marques Galdino (OAB: 22827/MS)
Recorrido: Helenice Lara Ortiz
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL - CONDENAÇÃO EFETIVA DO ENTE PÚBLICO
INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS - APLICAÇÃO DA REGRA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º INCISOS II E III
DO ART. 496, CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Não se conhece da remessa necessária quando o valor
da condenação contra o município é inferior a 100 (cem) salários mínimos, aplicando-se ao caso a regra de exceção trazida
pelo § 3º do artigo 496, CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade não conheceram da remessa necessária, nos termos do voto do Relator. .
Apelação / Remessa Necessária nº 0800590-05.2018.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
Apelado: Reginaldo Pereira de Souza
Advogado: Thayson Moraes Nascimento (OAB: 17829/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POLICIAL MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE COMANDANTE DE EQUIPE - DESEMPENHO
DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO V, DA LCE Nº 127/2008 - PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
E IMPROVIDA. I. Satisfeitos os pressupostos legais (previstos na Lei Complementar nº 127/2008), o servidor público faz jus
ao seu recebimento, e isso não importa a majoração da remuneração de maneira irregular, nem tampouco afronta ao disposto
no artigo 37, IV, X da Constituição Federal. II. A designação do autor para exercer as funções de motorista e comandante de
equipe de serviço foi realizada por meio de boletim interno, restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. III.
É devido o pagamento de indenização de 10%, calculados sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em
razão das funções especiais desempenhadas, pois comprovou que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço,
no mínimo, 30 dias. IV.A gratificação pelo exercício das funções descritas no artigo 23, V, da LCE nº 127/2008, não deve ser
utilizada para efeito de cálculo de adicional de férias e gratificação natalina (13º salário). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial
provimento ao recurso e mantiveram a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800594-71.2014.8.12.0004
Comarca de Amambai - 2ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
Apelante: Celmina Rossate
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
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Apelada: Celmina Rossate
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DESCONTOS INDEVIDOS EM SALÁRIO - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO
- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de
inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao
consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem
o direito de tê-los restituídos. Inexistindo critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de
dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não se pode criar parâmetros concretos
para a análise de sua extensão, devendo-se arbitrá-lo de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades
do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800671-76.2013.8.12.0049
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Apelante: Ivan da Silva Donega
Advogado: Luis Paulo Perpetuo Canela (OAB: 15086/MS)
Apelado: Ivan da Silva Donega
Advogado: Luis Paulo Perpetuo Canela (OAB: 15086/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
TRATAMENTO INADEQUADO DE CLIENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA – FUNCIONÁRIOS QUE SE NEGAM A DESCONTAR
CHEQUE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELO AUTOR, PESSOA BASTANTE
SIMPLES – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE PARA QUE O PROBLEMA FOSSE SOLUCIONADO
– AUTOR QUE NÃO PODE PAGAR SEUS FUNCIONÁRIOS CONFORME O COMBINADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
INDICA A EXISTÊNCIA DE VEXAME E CONSTRANGIMENTO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
A QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DE REPARAÇÃO MAJORADO – JUROS DE
MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DO BANCO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I – Tendo sido a ação ajuizada dentro do prazo
trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, CC, que estabelece que Prescreve: Em três anos: a pretensão de reparação civil,
rejeita-se a prejudicial de prescrição. II – Manifesta a ocorrência do dano moral decorrente de tratamento inadequado de cliente
em agência bancária, cujos funcionários se recusaram a descontar cheque de modo injustificado. Os fatos evidenciam a falha
na prestação do serviço, já que houve inclusive a intervenção daquele que emitiu o cheque para que o pagamento fosse feito.
Da situação vexatória também tomaram conhecimento funcionários do autor, que seriam pagos com referida quantia, o que lhe
causou inegável dor, sofrimento, humilhação e constrangimento. Assim, manifesta a subsunção dos fatos à previsão do art. 186,
CC, sendo o conjunto probatório suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os prejuízos
injustamente suportados pelo autor, daí advindo o dever de indenizar. III – A indenização por danos morais não deve ser elevada
a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos,
devendo ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor de reparação majorado. IV –
Conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a prejudicial; no mérito negaram provimento ao recurso do banco e parcial
provimento ao recurso adesivo, do autor, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800809-48.2019.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Arcário Centurion
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - MÉRITO RECURSAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS INDEVIDAMENTE RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO - AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES SEMELHANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - No caso,
constata-se das razões de apelação, que o apelante expôs os fundamentos de seu inconformismo, evidenciando o porquê de
não se apresentar satisfeito com a sentença proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação
contrarrecursal. II - Inexistindo o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente
cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira ré, que deve se dar
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de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé. III - A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente
arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto
e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem
exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, devendo, na hipótese ser mantido para atender
aos mencionados parâmetros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0800824-38.2019.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Comarca de Itaporã
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mário Akatsuka Júnior (OAB: 9779/MS)
Apelado: Everton de Brito Mariola
Advogada: Amanda Lopes Bertoleti (OAB: 22079/MS)
Advogado: Pedro Batistotti Boller (OAB: 21675/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MOTORISTA DE VIATURA - VERBA INDENIZATÓRIA DE 10% SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL (ART 23, V, DA LCE 127/2008)
- REQUISITOS ATENDIDOS - PAGAMENTO PRETÉRITO - CORREÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DO RE 870.947/SE
(TEMA 810) - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos na LCE 127/2008, o
militar estadual faz jus ao recebimento da verba indenizatória de 10% incidente sobre o subsídio inicial, somente dos meses
comprovadamente trabalhados. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os valores devem ser corrigidos na
forma do artigo 1.º-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme recente decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida no RE 870.947/SE (tema 810). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,deram parcial provimento ao recurso e não
conheceram da remessa, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800888-57.2019.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Eliodorio da Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DANOS MORAIS DEMONSTRADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM R$ 2.000,00 RECURSO PROVIDO. Restou demonstrado que a parte autora não anuiu com a contratação do empréstimo
consignado, assim, é incontestável que o fato gerou danos à parte, não sendo apenas mero dissabor, dado que esta teve
vários descontos indevidos em seu benefício, restringindo sua capacidade financeira. Em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o caráter compensatório e ao mesmo tempo punitivo da indenização por danos
morais, tenho que o montante de R$ 2.000,00 é suficiente para reparar o dano causado à parte autora, sem enriquecê-la
ilicitamente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801039-95.2020.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Marcelina Vilhalba Coronel
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
Advogado: Eugênio Costa Ferreira de Melo (OAB: 103082/MG)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU
DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
DE REFINANCIAMENTO - DEPÓSITO DO VALOR RESIDUAL DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA-CORRENTE DE SUA
TITULARIDADE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os elementos dos autos evidenciam que a parte autora
firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação.
Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste
sua responsabilidade pelo pagamento da dívida em seu nome. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801166-23.2016.8.12.0015
Comarca de Miranda - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Ester Pereira Bonifácio
Advogado: Anderson Alves Ferreira (OAB: 15811/MS)
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Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Advogada: Taeli Gomes Barbosa (OAB: 21943/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB: 18640A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL IRRELEVANTE - VALOR CORRESPONDENTE CREDITADO NA CONTA CORRENTE
DA AUTORA - DADOS PESSOAIS DA BENEFICIÁRIA INSERIDOS NA TED NÃO IMPUGNADO - PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PENA ADEQUADAMENTE APLICADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
INCONTESTÁVEL - INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (i) A falta de contrato formal não torna ilegal as parcelas consignadas para quitar
mútuo quando há prova da disponibilização do numerário através de transferência eletrônica para a conta corrente da autora,
cujos dados inseridos em tal documento sequer são impugnados. (ii) É dever das partes comportar-se com boa-fé (§ 5º, CPC).
A negação renitente pela autora do negócio jurídico realizado com o banco, mesmo diante da prova irrefutável do proveito
econômico, é comportamento temerário que merece reprimenda, dada a notória alteração da verdade dos fatos na ânsia de
receber indenizações de ordem moral e material, preservando-se, assim, a multa prevista no art. 81, CPC. (iii) O ressarcimento
de prejuízos da parte contrária prevista no § 3º do art. 81, CPC, em caso de litigância de má-fé, não desobriga o prejudicado
de fazer prova respectiva. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0801195-13.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
Advogado: Fábio Rivelli (OAB: 19023A/MT)
Advogada: Eliane Meireles Néspoli (OAB: 6140/MS)
Apelado: Semi Kalil Jorges
Advogado: Rafael Coimbra Jacon
Advogado: Robson Valentini (OAB: 11294/MS)
Advogado: Bruno Russi Silva (OAB: 11298/MS)
Apelado: Daniel Rodi Georges
Advogado: Rafael Coimbra Jacon
Advogado: Bruno Russi Silva (OAB: 11298/MS)
Advogado: Robson Valentini (OAB: 11294/MS)
Apelada: Alexandra Ribeiro Gomes Rodi
Advogado: Robson Valentini (OAB: 11294/MS)
Advogado: Bruno Russi Silva (OAB: 11298/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA ALTERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NÃO COMPROVADA PELA RÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA
- DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - VALOR DE REPARAÇÃO REDUZIDO - MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA,
QUE PERNOITARAM NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cancelamento injustificado de voo sem comunicação prévia como preconiza o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
caracteriza falha na prestação de serviços e ofensa moral in re ipsa, presumindo-se a lesão advinda do ato ilícito praticado.
Valor de reparação reduzido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801233-55.2015.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Luciano Martins
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 17213A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DÉBITO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCONTO DE APENAS DUAS PARCELAS - EXCLUSÃO
DO CONTRATO TÃO LOGO CONSTATADA A IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL - MERO
ABORRECIMENTO - PROBLEMA SOLUCIONADO COM CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DO
CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO NA FORMA SIMPLES - RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. I - Descabe falar em dano moral indenizável na hipótese sub judice. Isto porque, tal indenização encontra
espaço quando a prestação do serviço bancário se revela péssima e há prejuízo patrimonial considerável ao autor. Contudo,
estando-se diante de apenas dois descontos no valor de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), não é possível falar em ato
ilícito indenizável, até porque o agente financeiro resolveu o problema de forma célere, tão logo constatada a irregularidade.
II - A restituição na forma simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor mostra-se pertinente,
decorrendo da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. A restituição em dobro somente encontraria
espaço caso houvesse prova da má-fé do agente financeiro, o que não foi demonstrado pelo autor. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801324-48.2015.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
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Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Apelado: Ourides Vilhalva de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelante: Ourides Vilhalva de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Recurso do Bradesco Financiamentos S/A: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de débito
c/c repetição de indébito e danos morais. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DISPONIBILIZAÇÃO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTIFICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a
reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. Recurso de
Ourides Vilhalva de Souza: EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito
e danos morais. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas
das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o
causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso do Banco e deram provimento ao apelo de
Ourides, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0801623-57.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Delurcia de Souza Ortiz
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogada: Natália Michelsen Pereira (OAB: 23302/MS)
Apelado: Mercantil do Brasil Financeira S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE JUSTIÇA
GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - MÉRITO RECURSAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ATUALIZADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Demonstrada a ausência
de condição financeira para suportar as despesas do processo pela parte autora, ora recorrente, impõe-se a concessão dos
benefícios da justiça gratuita a seu favor. II- No caso, mesmo a demora da parte autora em cumprir a determinação proferida
pelo juízo singular, tem-se que regularizou a sua representação processual posteriormente, de modo que, em atenção aos
princípios da economia processual, aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito, impõe-se o
prosseguimento do feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801763-03.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelada: Darci Batista Veloso
Advogado: Nilson Donizete Amante (OAB: 16639B/MS)
Apelante: Brookfield Incorporacões S.A.
Advogado: João Augusto Basilio (OAB: 73385/RJ)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Apelante: Darci Batista Veloso
Advogado: Nilson Donizete Amante (OAB: 16639B/MS)
Apelado: Brookfield Incorporacões S.A.
Advogado: João Augusto Basilio (OAB: 73385/RJ)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O PEDIDO
DE NATUREZA CONDENATÓRIA - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26, § 3º, CDC, NA ESPÉCIE
- PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA - PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
NÃO FORMULADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NO
PARTICULAR - AÇÃO COM CAUSA DE PEDIR NA REPARAÇÃO DOS DANOS APRESENTADOS NO IMÓVEL EDIFICADO
PELA INCORPORADORA DEMANDADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA - IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL
- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE PORMENOR - DEFEITOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE MÁ EDIFICAÇÃO - SITUAÇÃO DEMONSTRADA POR
LAUDO PERICIAL - DEVER DA CONSTRUTORA DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PELOS DANOS MORAIS
INJUSTAMENTE SUPORTADOS - QUANTUM ARBITRADO COM PARCIMÔNIA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR
AO PRETENDIDO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DA CONSTRUTORA
CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Sendo a presente
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ação de natureza condenatória, no que toca ao pedido de indenização por danos (material e moral) decorrentes de defeitos de
edificação, não há se falar em decadência do direito da autora, pois incabível na espécie. 2. Não se conhece do recurso na
parte cuja pretensão não foi deduzida no juízo a quo, dada a inovação recursal. O juízo ad quem é instância de revisão (revisio
prioris instantiae) e não de proposição da controvérsia (novorum iudicium), sendo defeso ao litigante inovar na lide deduzida
em primeiro grau. 3. No caso em apreço, inequívoca a legitimidade passiva da construtora ré, já que a pretensão da autora tem
por fundamento a reparação pelos danos no imóvel decorrentes da falha na construção promovida pela demandada. 4. Ofende
o princípio da dialeticidade apelação que não impugna especificamente o fundamento da sentença, conforme disposto no art.
932, inciso III, CPC. Neste caso, não se conhece do recurso na parte em que combate, de modo genérico, a condenação da ré
ao pagamento das despesas pelo conserto dos defeitos no imóvel indicados no laudo do perito. 5. Não coerente compreender
que a execução inadequada de obra pela construtora ré, ocasionando à autora prejuízos no imóvel novo adquirido para moradia
familiar - que, conforme consta do laudo pericial, acometeu todos os cômodos, cujo reparo certamente implica transtorno de
toda ordem, quiçá a necessidade de desocupação - seja compreendido como mero aborrecimento que todos estão sujeitos
ou excesso de sensibilidade. 6. A indenização por dano moral não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento
sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser fixada com observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor de reparação mantido. 7. Independentemente do montante condenatório
imposto à incorporadora, é certo que sua apuração se deu por meio de perícia e que a ré mostrou resistência à pretensão da
autora, donde se conclui que ela deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar, portanto, com o pagamento das verbas
sucumbenciais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
rejeitaram a preliminar e a prejudicial; no mérito conheceram em parte do recurso da construtora e na parte conhecida negaram
provmento; conhceram do recurso da autora e deram-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801819-65.2020.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Advogado: Luciana Goulart Penteado (OAB: 167884/SP)
Apelado: Vladimir José Chiavegatto
Advogada: Ida Maria Crisci Manzano (OAB: 10588/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - OVERBOOKING - PASSAGEIRO QUE
CHEGA AO SEU DESTINO COM UM DIA DE ATRASO - NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE NA QUAL O EMBARQUE
OCORRERIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - VALOR
DE REPARAÇÃO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A ocorrência de overbooking em voo, ocasionando ao autor a necessidade de pernoitar
na cidade na qual o embarque ocorreria, chegando o passageiro ao seu destino com um dia de atraso, caracteriza dano
moral in re ipsa, presumindo-se a lesão advinda do ato ilícito praticado. O risco da atividade compete à companhia aérea, que
deve vender número de passagens adequado à quantidade de lugares disponíveis nas aeronaves nas quais o serviço ofertado
será realizado. II - Valor de reparação mantido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0801948-46.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Wagner Moreira Garcia (OAB: 11781B/MS)
Embargada: Márcia Gabriela Massavi Pereira
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA - SÚMULA 421/STJ - APLICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Mesmo que os
honorários advocatícios sucumbenciais não tenham sido objeto do recurso voluntário e, portanto, não haja omissão no acórdão
que manteve a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul no pagamento da verba à Defensoria Pública, é de ser acolhido
os embargos para aplicação da Súmula 421, do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, acolheram os embargos, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. .
Apelação Cível nº 0802005-86.2018.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Interessada: Maria Ticiane Ribeiro
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Interessado: Município de Novo Horizonte do Sul
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença (Súmula 421, STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
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e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação / Remessa Necessária nº 0802048-89.2019.8.12.0011
Comarca de Coxim - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Coxim
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mário Akatsuka Júnior (OAB: 9779/MS)
Apelado: Eleomar Arruda da Silva
Advogado: Kaio Vinicius Alcantara Nabhan (OAB: 22712/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA POLICIAL MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE COMANDANTE DE EQUIPE E MOTORISTA
- DESEMPENHO DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO V, DA LCE Nº 127/2008 PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. I. A designação do autor
para exercer as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura foi realizada por meio de boletim interno,
restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. II. É devido o pagamento de indenização de 10%, calculados
sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em razão das funções especiais desempenhadas, pois comprovou
que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura, por, no mínimo, 30 dias. III. Não há como
implementar automaticamente a indenização no subsídio do autor se inexiste a demonstração de que o militar ainda permaneça
exercendo a função específica delineada no art. 23, V, da Lei Complementar 127/2008. IV. A sentença recorrida merece parcial
reforma, eis que, tratando-se de condenação a partir de julho de 2009, de natureza não tributária, referente servidores públicos,
a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E por todo período. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento aos
recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0802154-93.2016.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Karina Figueiredo de Freitas
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelado: Nelson Segovia da Silva (Representado(a) por sua Mãe) Ramona Segovia Da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Karina Figueiredo de Freitas
Interessado: Município de Caarapó
Proc. Município: Angela Cristina Diniz Bezerra Carniel (OAB: 9157/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - INCLUSÃO DA
UNIÃO - DESNECESSIDADE - DEBATE JUDICIAL DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO E NÃO INCLUSÃO NO SISTEMA
DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA - PRELIMINAR AFASTADA - ILEGITIMIDADE DO ESTADO - SOLIDARIEDADE - TEMA 793
FIXADO NO JULGAMENTO PELO STF DO RE 855.178-SE - PRELIMINAR AFASTADA - TEMA 10 FIXADO PELO STJ NO
JULGAMENTO DO RESP Nº 1.657.156-RJ - INDICAÇÃO DO FÁRMACO POR MÉDICO DO SUS - IMPOSSIBILIDADE DO ENTE
PÚBLICO SE FURTAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR SAÚDE AOS CIDADÃOS - GARANTIA CONSTITUCIONAL
- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. (i) A União é obrigada a integrar o polo passivo - e
haveria então deslocamento de competência para a justiça federal -, das demandas sobre disponibilização de medicamentos
quando o fármaco não possuir registro na ANVISA e inclusão no sistema da rede pública, o que não é o caso dos autos, em que
há registro do medicamento no órgão regulador e a pretensão judicial é de compelir o ente público a fornece-lo como garantia
constitucional. (ii) A garantia à saúde é obrigação solidária da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios, que
devem promover políticas públicas que implementem este direito social. Esta situação torna o Estado parte legítima para figurar
no polo passivo da presente ação. (iii) A imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficiência do oferecido pela rede pública
é realçada por laudo médico e pela prescrição por médico vinculado ao SUS, cumprindo, desta feita a exigência do Tema 105
fixado pelo STJ ao julgar o REsp 1.647.156-RJ. (iv) Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421, STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar; no mérito
negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802217-58.2019.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Luana Satil da Silva
Advogado: Maicon Venicio de Souza Ambrosim (OAB: 19881/MS)
Apelado: Telexfree – Ympactus Comercial S.a. (Massa Falida)
Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro (OAB: 98628/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- INICIAL SEM A MÍNIMA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS LITIGANTES E DO
DÉBITO COBRADO - PRAZO PARA EMENDA INEXITOSA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não comprovando
a autora sequer a existência de relação jurídica que ensejou a formação do crédito buscado, não é possível o prosseguimento da
liquidação da sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
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os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802331-17.2016.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Valdir Bertino Marciano
Advogado: Darci Junior Grande de Barros (OAB: 19993/MS)
Apelado: Alex Fernandes Pereira
Advogado: Antonio Acil Andrade Neto (OAB: 19056/MS)
Advogado: Claúdio José Valentim (OAB: 15620/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL INJUSTIFICADO AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - CULPA CONCORRENTE - PENSIONAMENTO MENSAL AFASTADO
- REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. I - O arbitramento de pensão mensal não se
justifica na hipótese sub judice. Isto porque, esta objetiva reparar lesão física que gera incapacidade ou redução da capacidade
para o trabalho. In casu, em razão do acidente de trânsito o autor ficou incapacitado para o desempenho de suas atividades
habituais por apenas 03 (três) meses, período no qual recebeu benefício previdenciário, e apesar da sequela em seu tornozelo
ser permanente, sua limitação se restringe a algumas práticas esportivas. Vale lembrar que as provas dos autos indicaram a
existência de culpa concorrente. II - Levando em consideração que o autor decaiu de parte considerável de seu pedido, os ônus
da sucumbência devem ser redistribuídos, na proporção de êxito atribuível a cada uma das partes litigantes, não se mostrando
coerente que réu arque com a integralidade desta condenação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0802562-42.2016.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Rita Santos Marques
Advogada: Carla Mayara Alcântara Cruz (OAB: 17102/MS)
Apelado: Banco Pan S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE NÃO
RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO SEU
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA
PRETÉRITA - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou
o contrato deempréstimoconsignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação defraudena contratação. Evidenciada a licitude
da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. II - Tendo a parte autora faltado com a
verdade, alegando a ausência de contratação com o réu a justificar os descontos em seu benefício previdenciário, no intuito de
não pagar os valores devidos e, ainda, ser reembolsada das quantias que já havia pago, é caso de condená-la nas penas por
litigância de má-fé. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802844-80.2019.8.12.0011
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: J. T. A. da S.
DPGE - 1ª Inst.: Yuri César Novais Magalhães Lopes
Apelada: W. A. N.
Advogado: Orcilio Pereira da Rocha (OAB: 9644/MS)
Interessado: P. M. A. N.
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS GENITOR NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO DE RISCO À
INTEGRIDADE DO MENOR MELHOR INTERESSE DO INFANTE CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes devem ser apreciadas em atenção aos princípios
da proteção integral e do melhor interesse, de modo que os conflitos devem ser solucionados visando atender as necessidades
do menor e assegurar o seu bem estar, físico e moral. Muito embora o direito a ampliação do direito de visitas, nos termos
requeridos pelo apelante, não seja indicado para o momento, não se pode deixar de reconhecer que a forma como fixada
pelo Juízo singular, em finais de semana alternados, aos sábados ou domingos, entre 14h às 17h, acaba por limitar demais o
contato entre pai e filho. In casu, não havendo elementos concretos indicando que a convivência com o apelante expõe o menor
a situação de risco, e visando, sobretudo, o melhor interesse do infante, entendo que a decisão recorrida deve ser modificada
a fim de estender o direito de visita, em finais de semana alternados, das 8h às 18h, aos sábados ou domingos. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0803059-02.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Mauro Ataíde Martins
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Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Daycoval S.A.
Advogado: Ignez Lucia Saldiva Tessa (OAB: 32909/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - DESNECESSIDADE - MÉRITO - AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DEPÓSITO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA-CORRENTE DA
PARTE - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para
o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da
sentença. II - Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato deempréstimoconsignado
e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação devício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a
disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade pelo pagamento da dívida em
seu nome. Sentença deimprocedênciamantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0803628-87.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Elizandra da Silva Resende (Representado(a) por sua Mãe) Alessandra Silva Conceição
RepreLeg: Alessandra Silva Conceição
Advogada: Cristina de Souza Silva Arantes (OAB: 14966/MS)
Advogada: Cléa Rodrigues Valadares (OAB: 12217/MS)
Apelado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA PÚBLICA - DESVIO À DIREITA DA CONDUTORA E CHOQUE
EM MEIO-FIO - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MUNICÍPIO REQUERIDO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO
CONHECIDO E, COM O PARECER, DESPROVIDO. I - Para a caracterização da responsabilidade do ente público em caso de
omissão, além do nexo de causalidade entre o ato e o resultado danoso, impõe-se a demonstração da culpa. II - Se a causa
adequada do acidente não foi a falta de sinalização na via pública, mas de desvio à direita do condutor e choque no meio-fio
anteriormente ao choque com a manilha, evidentemente, não se pode imputar culpa ao município pelo sinistro ocorrido. III - Se a
questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados
pela parte recorrente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Apelação Cível nº 0803632-27.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Cristiane Haralampidis
Advogado: Jean Rommy de Oliveira Júnior (OAB: 17438/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB: 63440/MG)
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB: 109730/MG)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO
MORAL - ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - As peculiaridades do caso - contratação de empréstimo consignado via RMC
(reserva de margem consignável)- requer do Banco contratado o cuidado de efetivar o negócio jurídico. E, se contratou sem
observar as cautelas essenciais às negociações dessa natureza, assumiu os riscos do negócio. À instituição ré incumbia o
ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é
possível a produção de prova negativa (CDC, art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). II- Configurado que a contratação é oriunda
de suposta fraude, possibilita-se a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação do banco no pagamento
de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício
previdenciário. III - No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até
porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite
que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade
econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.
Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em precedentes deste Tribunal.
IV - Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da
instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo
prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar
que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. V - Demonstrada a disponibilização de
valores em favor da parte autora, devida sua compensação com a condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
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VI - A inversão dos ônus sucumbenciais é consequência lógica do provimento da maior parte dos pedidos do apelo. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0803679-81.2018.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Julizar Barbosa Trindade Júnior (OAB: 10846/MS)
Apelado: José Carlos de Souza Júnior
Advogado: Claudevano Candido da Silva (OAB: 18187/MS)
Advogado: Claudenir Cândido da Silva (OAB: 15717/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER - POLICIAL MILITAR - RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VIATURA E
COMANDANTE DE EQUIPE - DESEMPENHO DE ATIVIDADE POR NO MÍNIMO 30 DIAS COMPROVADO - ART. 23, INCISO
V, DA LCE Nº 127/2008 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - AFASTAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA VERBA NO SUBSÍDIO
- POSSIBILIDADE - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E IMPROVIDA.I. Conforme disposição do artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, a sentença que determinar inclusão
em folha de pagamento e concessão de vantagem a servidores somente poderá ser executada após o respectivo trânsito
em julgado. II. A designação do autor para exercer as funções de comandante de equipe de serviço e motorista de viatura
foi realizada por meio de boletim interno, restando comprovado o exercício da função por mais de 30 dias. III. É devido o
pagamento de indenização de 10%, calculados sobre o subsídio inicial do posto ou graduação da parte autora, em razão das
funções especiais desempenhadas, pois comprovou que exerceu as funções de comandante de equipe de serviço, no mínimo,
30 dias. IV. Não há como implementar automaticamente a indenização no subsídio do autor se inexiste a demonstração de que
o militar ainda permaneça exercendo a função específica delineada no art. 23, V, da Lei Complementar 127/2008. IV. Quanto
aos índices dos juros e correção monetária a sentença recorrida não merece reparos, eis que aplicou os índices em observância
às teses fixadas nos temas 910 do STF e 905 do STJ. V. O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado
de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre obrigações ilíquidas é a citação válida, nos termos do artigo 405 do
Código Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e mantiveram a sentença em reexame necessário,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0803763-64.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Rangel Ferreira Benites
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se
do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena
porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. II- Valor da multa arbitrada em patamar condizente com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Redução rejeitada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Apelação Cível nº 0803775-47.2018.8.12.0002
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Rosilene Moraes da Graça de Goes
Advogado: Anderson Fabiano Pretti (OAB: 12017/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Rodrigo Valderramas Franco (OAB: 144350/MG)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO
DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atestado pela perícia que a autora não
apresenta qualquer incapacidade para o trabalho, sequer apresentando sinais físicos compatíveis com as queixas relatadas,
descabe falar em restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário em seu favor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0804261-03.2016.8.12.0002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
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Apelante: Marcelina Romeiro
Advogado: Jhonny Ricardo Tiem (OAB: 16462/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO - PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO POR ORDEM DE
PAGAMENTO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA - REGULARIDADE DO
DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Os elementos dos
autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo
a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente
em benefício da autora, persiste sua responsabilidade pelo pagamento da dívida em seu nome. Sentença de improcedência
mantida. II - Tendo a autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente
no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da multa porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0804772-62.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: D. B. V.
DPGE - 1ª Inst.: Valdir Florentino de Souza (OAB: 5171/MS)
Apelada: E. M. B. (Representado(a) por sua Mãe) E. G. M.
RepreLeg: Eluane Gonçalves Mendonça
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDO, EM ATENÇÃO AO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.694, § 1º E 1.695, CC - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. O § 1º do art. 1.694, CC, dispõe que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante
e dos recursos da pessoa obrigada”, sendo certo que o conjunto probatório constante dos autos reflete a necessidade de redução
do quantum estabelecido na sentença, em razão da diminuição da capacidade do alimentante e ausência de demonstração da
necessidade do alimentando. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0805013-20.2018.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Embargante: Município de Naviraí
Proc. Município: Glauce Kelly Vidal Cerveira Silva (OAB: 10727/MS)
Embargada: Maria Joceli de Aquino
Advogado: Marcelo Caldas Pires Souza (OAB: 14421/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR - AUSÊNCIA DE
ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICANDO NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - FGTS E
ABONO DE FÉRIAS DO PERÍODO LETIVO INTERMEDIÁRIO PROPORCIONAL DEVIDOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Embargos de declaração é recurso horizontal
destinado ao órgão singular ou colegiado para suprir as falhas existentes no julgado. Inexistindo tais vícios, é de se negar
provimento ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0806098-57.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelado: Rui Pires de Araújo
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE A VÍTIMA TEVE CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA LESÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação de que o autor tivesse ciência
inequívoca da incapacidade permanente decorrente de lesão antes do ingresso da presente ação de indenização por acidente,
não há como presumir que tal circunstância tenha ocorrido quando do acidente automobilístico, porquanto a vítima teve ciência
inequívoca das lesões permanente somente com o laudo pericial realizado nos autos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0806210-57.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

96

Apelante: Marta Benites Marques
Advogado: Jhonny Ricardo Tiem (OAB: 16462/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SÚMULA 385 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não é
possível a condenação em indenização por danos morais, face às anotações legítimas preexistentes em nome do autor da ação.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as)
do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0807622-73.2018.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Naviraí
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Apelante: Idalba Regina Macedo Piaba Silva
Advogado: Vanessa Ávalo de Oliveira (OAB: 19746/MS)
Apelada: Idalba Regina Macedo Piaba Silva
Advogado: Vanessa Ávalo de Oliveira (OAB: 19746/MS)
Apelado: Município de Naviraí
Advogada: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027/MS)
EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE, APESAR DE ILÍQUIDA,
NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO NO VALOR DE 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. Conforme nova compreensão da 4ª Câmara
Cível, ainda que se trate de sentença ilíquida proferida contra município, a remessa necessária não comporta conhecimento,
pois o valor da condenação sequer se aproxima da quantia de 100 (cem) salários mínimos. EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO RÉU - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL - FÉRIAS ANUAIS
DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - 30 (TRINTA) DIAS NO FINAL DO ANO LETIVO E 15 (QUINZE) DIAS ENTRE AS ETAPAS
LETIVAS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Nos termos do art. 83 da LCM n. 110/2011, do Município de Naviraí,
a gratificação de 50% do vencimento mensal deve incidir sobre o período total de 45 dias de férias concedidas ao professor da
rede municipal, pois inclui os 15 dias gozados entre os dois semestres e não apenas os 30 dias. EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DA AUTORA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO Indefere-se o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público
municipal que aufere mensalmente quantia bruta que reflete capacidade de arcar com os encargos processuais, o que indica
incompatibilidade com a alegada miserabilidade jurídica. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, não conheceram da remessa necessária e
negaram provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0808892-90.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Cassems
Advogado: Cleber Tejada de Almeida (OAB: 8931/MS)
Advogado: Bruna Laguna Cerri (OAB: 18638/MS)
Apelada: Aime Herradon Abrascio
RepreLeg: Patrízia Borges Herradon
Advogado: Júlio César Marques
Advogado: Lucas Fernando Ribeiro dos Santos (OAB: 15222/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o
equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a
meros incômodos do cotidiano. Por certo que a recusa das rés em autorizar a consulta causou-lhe aborrecimentos, mas não
na proporção e intensidade capazes de lhe causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal e muito menos ocasionaram
vexame social que acarretassem dano moral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Marco André Nogueira Hanson, vencidos o
Relator e o 1º Vogal. Julgamento em conformidade com o art. 942 do CPC.
Apelação Cível nº 0809623-15.2018.8.12.0002
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Giovanna Zanet (OAB: 6627/RO)
Apelado: Sebastião Henrique da Silva
Advogado: Raymundo Martins de Matos (OAB: 6599M/NS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS PERICIAIS
FIXADOS EM AÇÃO EM QUE A PARTE SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS - NECESSIDADE DE REEMBOLSO À AUTARQUIA PELO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A antecipação da verba pericial não se
confunde com o dever de custear a despesa, que tem significado diverso, de tal forma que o INSS apenas antecipa o pagamento
da referida verba, mas deve ser ressarcido, caso a demanda seja julgada improcedente. II. Em se tratando de ação acidentária
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com decisão final desfavorável ao autor e, em sendo ele beneficiário da Assistência da Justiça Gratuita, os custos da atividade
jurisdicional e, em especial o reembolso dos honorários periciais, devem ser arcados pelo Estado, a quem incumbe a prestação
da gratuidade judiciária, de acordo com o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0810203-48.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: MRV Prime Citylife Incorporações Spe Ltda
Advogado: André Jacques Luciano Uchôa Costa (OAB: 80055/MG)
Advogado: Leonardo Fialho Pinto (OAB: 108654/MG)
Apelada: Tamara Nunes Rodrigues
Advogado: Rodrigo Mendonça Duarte (OAB: 20802/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DUAS DATAS PREVISTAS PREVALÊNCIA DAQUELA QUE FOR
MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR TEMA 996 DO STJ PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA DATA À CONCESSÃO DE
FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE CONFIGURADA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA LÍCITA ATÉ O PRAZO PREVISTO MORA
DA CONSTRUTORA DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS RESPONSABILIDADE DA MRV RECURSO
IMPROVIDO. O Tribunal Superior, em sede de recursos repetitivos (Tema 996), ao julgar o REsp. 1729593/SP em 25/09/2019,
decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Do referido julgado, depreende-se que a data para
entrega das chaves deve ser expressa e determinada e não deve ser vinculada à concessão de financiamento. Na existência
de duas datas para conclusão da obra, prevalecerá aquela que for mais favorável ao consumidor, a teor do artigo 47 do Código
de Defesa do Consumidor. Por fim, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal atua como mero agente financeiro e que os
valores são repassados à incorporadora, revela-se legítima a cobrança da quantia paga indevidamente em face da apelante. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0810260-29.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Aili Costa Cezar da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Mariza Fátima Gonçalvez (OAB: 7952B/MS)
Apelado: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.a.
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
Interessado: Recovery do Brasil Consultoria Ltda
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
Interessado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I
Advogado: Thiago Mahfuz Vezzi (OAB: 21164A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - CESSÃO DE CRÉDITO - INCREMENTO DA CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE
PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 7º, CDC - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - ACORDO PARA QUITAÇÃO DE
DÍVIDA PELAS EMPRESAS CESSIONÁRIAS - REMESSA DE BOLETOS POSTERIORES POR SUPOSTOS FRAUDADORES
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (i) Eventual cessão do crédito
discutido em juízo não tem o condão de substituir o cessionário pelo cedente quando se trata de relação de consumo, porquanto,
de acordo com o parágrafo único do art. 7º, CDC, o incremento da cadeia de consumo projeta a responsabilidade solidária a
todos que dela fazem parte. (ii) A remessa de correspondência eletrônica e boletos por supostos fraudadores não tem o condão
de gerar dano moral. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no mérito negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Apelação Cível nº 0810640-18.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Nedimare Moresco da Silva,
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogada: Deolina Sousa de Oliveira (OAB: 5781/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito
e danos morais. INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples argumento de que não se recordar de ter contratado um empréstimo não chancela o
interesse da parte em movimentar todo o aparato judicial apenas para esclarecer essa dúvida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0811514-03.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
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Apelante: Osvaldo Vieira de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito
e danos morais. INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples argumento de que não se recordar de ter contratado um empréstimo não chancela o
interesse da parte em movimentar todo o aparato judicial apenas para esclarecer essa dúvida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0812024-50.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Leandro dos Santos Aguilar Ogeda
Advogado: Caio Cesar Piccinelli (OAB: 19857/MS)
Advogado: Kaique Ribeiro Yamakawa (OAB: 22020/MS)
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB: 18640A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média
do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente
da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0813706-48.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande
Advogado: Carmelino de Arruda Rezende (OAB: 723/MS)
Advogado: Iris de Matos Silva (OAB: 11989/MS)
Advogada: Marina Boigues Idalgo (OAB: 15549/MS)
Advogado: Plínio José Tude Nakashian (OAB: 15393/MS)
Advogada: Glaucia Regina Piteri (OAB: 4312/MS)
Apelante: Município de Campo Grande/MS
Proc. Município: Maraci Silviane Marques Saldanha Rodrigues (OAB: 6144/MS)
Proc. Município: Suzanne Lanza (OAB: 15578/MS)
Apelada: Marcilena Domingos da Costa
Advogado: Jefferson Silva Costa (OAB: 11090/MS)
Interessado: Salvador Walter Lopes de Arruda
Advogado: Abadio Marques de Rezende (OAB: 2894/MS)
EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO ERRO DA EQUIPE
MÉDICA CESARIANA COMPRESSA DEIXADA NO ORGANISMO DA PACIENTE TUMORAÇÃO DESCOBERTA APÓS TRÊS
ANOS FALHA GROSSEIRA E INESCUSÁVEL LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS QUANTUM MANTIDO EM R$ 30.000,00 RECURSOS IMPROVIDOS. Comprovado nexo causal entre a conduta
negligente dos integrantes da equipe médica e auxiliar que atuaram na cirurgia sofrida pela autora e o dano gerado pelo
esquecimento de corpo estranho em seu organismo, mantém-se a sentença que declarou o dever de reparação pelos prejuízos
causados à paciente. A indenização por dano estético tem o escopo de compensar a alteração morfológica permanente das
características físicas da vítima, devendo ser fixada levando em conta a extensão da deformação e sua repercussão na vida
pessoal da vítima. Na quantificação do dano moral, deve o magistrado valer-se de critérios de razoabilidade, ou seja, deve
considerar não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que
não constitua a reparação do dano em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido, mantendo uma proporcionalidade entre
causa e efeito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0814055-80.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tg Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S.a.
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
Apelante: MB Engenharia SPE 042 S/A
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
Apelada: Ana Picolini do Prado Gouvêa
Advogado: Lucimari A. de Olveira (OAB: 13963/MS)
Apelado: Renato de Alencar Gouvêa
Advogado: Cicero Alves de Lima (OAB: 532/5E)
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Advogado: Lucimari A. de Olveira (OAB: 13963/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA COM AS PRESTAÇÕES E ATRASO NA ENTREGA DA OBRAS - CULPA
RECÍPROCA - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PELAS PROMITENTES VENDEDORAS - JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA COM FLUÊNCIA DO DESEMBOLSO - RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. I - Conforme orientação do STJ, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão
de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor
pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção,
julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1584963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). II - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído
no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel incidirá do desembolso. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0814724-96.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Everton Douglas Antunes da Rocha Sorjoani
Advogado: Roberio Rodrigues de Castro (OAB: 348669/SP)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogada: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 19761A/MS)
Advogado: José Lídio Alves dos Santos (OAB: 22485A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE AFASTADA - MÉRITO - ADOÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS - AUTORIZADA, MEDIANTE PREVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE SERVIÇOS
NÃO ESPECIFICADOS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/
RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I - Indicando o apelo do autor
os motivos pelos quais compreende ser pertinente a revisão do contrato firmado com o agente financeiro, não há ofensa ao
princípio da dialeticidade, já que combate os fundamentos da sentença. II - Não configura prática de anatocismo a utilização da
Tabela Price como mecanismo de amortização do saldo devedor. III - Conforme Súmula 539, STJ, “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” IV
- Não se conhece do recurso na parte em que o autor apelante pede a exclusão da tarifa de abertura de crédito (TAC) e de
serviços não especificados, tendo em vista que o contrato não prevê o pagamento destas, estando em branco os campos
correlatos, inexistindo, portanto, interesse processual/recursal neste aspecto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no
mérito conheceram em parte do recurso e na parte conhecida negaram-lhe provimento, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0816168-07.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Juliane Cristina Gomes
Apelado: J. J. C.
Advogada: Cristiane de Lima Vargas (OAB: 7355/MS)
Advogada: Etelvina de Lima Vargas (OAB: 141508/SP)
Apelado: I. J. C. C. (Representado(a) por sua Mãe)
Advogado: Reginaldo Cassimiro Barbosa (OAB: 19276/MS)
Apelada: M. J. C. C. (Representado(a) por sua Mãe)
Advogado: Reginaldo Cassimiro Barbosa (OAB: 19276/MS)
Apelado: D. L. J. C. C. (Representado(a) por sua Mãe)
Advogado: Reginaldo Cassimiro Barbosa (OAB: 19276/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ALIMENTOS- QUITAÇÃO DE DÍVIDA PRETÉRITA
EFETUADA EM JUÍZO PELA GENITORA DA MENOR- EXTINÇÃO DO PROCESSO- INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO-POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA- PREJUÍZO AO ALIMENTANDO NÃO VERIFICADO.- RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO Embora seja irrenunciável o direito a alimentos presentes e futuros, pode o alimentando
entabular acordo relativamente às verbas pretéritas que lhes são devidas, uma vez que os alimentos não executados e nem
pagos na época devida têm o caráter do imediatismo relativizado, pois a finalidade destes era sustentar o necessitado em época
que já passou, podendo, assim, o alimentando deixar de exercer o direito de cobrá-los, consoante prescreve o art.1707 do CC.
Mesmo se tratando de incapazes, como no caso, devidamente representados por sua genitora, não há que se falar em prejuízo
aos menores pelo fato de a afirmação de quitação do débito pela genitora não estar acompanhada de documentos. De fato, se
a genitora é guardiã dos menores e conhece suas necessidades, não faria sentido que tomasse qualquer providência no sentido
de “abrir mão” de numerário que visa fazer frente às despesas das crianças, o que implicaria prejuízo inevitável ao orçamento
familiar. Se os alimentos pretéritos podem ser renunciados, não há razoabilidade em condicionar a validade da quitação firmada
em juízo pela genitora dos alimentandos à juntada de documentos comprobatórios do pagamento da dívida. A C Ó R D Ã
O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0816565-66.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
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Apelante: Maria Arcos de Souza
Advogada: Maria Jose Sasso (OAB: 195149/SP)
Apelada: Maria Carolina Barbosa
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO
POR ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - COMPROVAÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO CREDOR - ARTIGO 779, II
DO CPC SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrado nos autos que a viúva é única herdeira
do de cujus, ela possui legitimidade ativa para perseguir o crédito em favor do falecido, nos termos do art. 779, II do CPC. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0818666-42.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: S. de A. P. T.
DPGE - 1ª Inst.: Daniel Provenzano Pereira (OAB: 9742/MS)
Apelado: F. T. M.
DPGE - 1ª Inst.: Valdir Florentino de Souza (OAB: 5171/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR - NÃO
OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - VÍCIOS DO CONSENTIMENTO INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA
PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Se
a questão se trata unicamente de direito e não de fato, e, ainda, há nos autos elementos suficientes para a formação do
convencimento motivado do magistrado, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. II - Não
existindo provas nos autos que demonstrem a existência de vícios do consentimento, ou mesmo qualquer prejuízo a um dos
cônjuges ou à prole, não há falar em nulidade da sentença que decretou o divórcio, estabeleceu a partilha dos bens e concedeu
guarda compartilhada do menor, uma vez realizada em consonância com os preceitos legais. II - Se a questão foi suficientemente
debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0818816-91.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Fernanda Nascimento de Lima
Advogado: Fábio Douglas da Silva Paim (OAB: 11710/MS)
Apelada: Rosana Karina Ferreira Abrego
Advogada: Juliana Morais Arthur (OAB: 11263/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CRIME
- CALÚNIA - NOTÍCIA DE FATOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E PROPOSITURA DE DEMANDA INDENIZATÓRIA
PERANTE O JEC - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Pela dicção do art. 373, I do CPC, incumbe à parte que postula o direito à indenização
demonstrar o ato ilícito e o nexo causal que o justifique, uma vez que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita
o reconhecimento do fato, especialmente quando ausente os requisitos aptos à inversão do ônus da prova. II - O direito a
reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no art. 186 do CC, quais sejam:
(a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; (b)
ocorrência de um dano patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. III - Tanto o
ilícito penal contra honra como o ilícito civil decorrente da ofensa a ela, em qualquer de suas modalidades, não podem existir
senão mediante o dolo específico que lhe é inerente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
Apelação Cível nº 0819122-60.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: José Maria Ferreira
Advogado: Carlos Augusto Nacer (OAB: 2692/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - RECURSO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. A documentação encartada nos autos permite concluir pela contratação de empréstimos pelo autor e
disponibilização do respectivo numerário, razão pela qual não há falar em declaração de inexistência de relação jurídica entre
as partes e, consequentemente, em devolução dos valores descontados e condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os
magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0819142-22.2015.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Teones Dias dos Santos
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Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Wolfram da Cunha Ramos Filho (OAB: 15810/PB)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUXÍLIO ACIDENTE - REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS - PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CATEGORICAMENTE A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO
DA CAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O laudo pericial foi
conclusivo acerca do quadro atual do apelante, atestando que não há incapacidade para o trabalho, nem mesmo temporária,
ou redução mínima da capacidade laborativa, portanto, não é devido qualquer benefício previdenciário. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0819782-83.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tiago de Oliveira Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Faber Pereira Kamachi (OAB: 8813B/MS)
Apelado: Calcard Administradora de Cartão de Crédito Ltda
Advogada: Maria de Fatima de Souza (OAB: 31977/SC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO
DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO PARA PESSOA FÍSICA - ADOÇÃO DA CORRENTE DO STJ DA LEGALIDADE DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS QUANDO O CONTRATO FOR O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO
BANCO CENTRAL - ADEQUAÇÃO DO DÉBITO NA ESPÉCIE EM RAZÃO DA CONTRATADA SER SUPERIOR AO DOBRO
- COM A DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE A TAXA MÉDIA DE MERCADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - COMPENSAÇÃO
ENTRE DÉBITO E CRÉDITO E SE SOBEJAR CRÉDITO EM PROL DO APELANTE REPETIÇÃO SIMPLES CORRIGIDA PELA
IGPM E JUROS DE MORA DE 1% DA CITAÇÃO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Adoto como razão
de decidir o dobro da taxa média de mercado e, como in casu a contratada a ela supera, adequa-se-o a taã média de mercado
para a operação correspondente (cartão de crédito parcelado para pessoa física). 2. Nas sentenças de natureza constitutiva
é perfeitamente possível resolver sobre os juros remuneratórios, postergando a averiguação do quantum devido pelo apelante
para quitação do débito existente na fase de liquidação, compensando-se crédito/débito e, caso ainda sobeje crédito em favor
do apelante a devolução dar-se-á na forma simples. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Apelação Cível nº 0822418-22.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Soc. Advogados: Pasquali Parise e Gasparini Junior (OAB: 4752/SP)
Advogado: Hudson José Ribeiro (OAB: 150060/SP)
Apelado: Valdir Gama da Silva (Espólio)
Advogado: Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos (OAB: 9938/MS)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR FALECIDO - NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE ANOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL FOI ENCAMINHADA AOS HERDEIROS OU AO ESPÓLIO DO
DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos
na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a
alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Na hipótese de falecimento do devedor, não basta o envio danotificaçãoextrajudicial
ao endereço constante do contrato, sendo necessária a prova de que a carta de cobrança foi enviada ao endereço dos herdeiros
ou do espólio do devedor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0825126-79.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Orlando Luiz de Melo Neto (OAB: 15420/PB)
Apelada: Ruth Savedra Pedraza
Advogado: Emilene Maeda Ribeiro (OAB: 17420/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO - PARTE AUTORA
SUCUMBENTE - LITIGÂNCIA COM O BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO
PERITO - ANTECIPAÇÃO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO PELO ESTADO - RECURSO PROVIDO. O § 2º do
art. 8º da Lei Federal nº 8.213/91 impõe ao INSS o adiantamento dos honorários do perito na ação de concessão de benefício
previdenciário em que a parte autora litiga pela gratuidade da justiça. Se a legislação federal reporta-se a adiantamento, o
ressarcimento é uma consequência lógica, cabendo a obrigação ao Estado de Mato Grosso do Sul. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
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Agravo Interno Cível nº 0828187-84.2014.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 13ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Terras de Bonito Empreendimentos Imobiliários Spe 03 Ltda
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
Agravada: Fernanda Sanchez Molina Tosi
Soc. Advogados: Liege Cristiane Velasquez (OAB: 17202/MS)
Advogada: Lúcia Maria Torres Farias (OAB: 8109/MS)
Advogado: Ary Raghiant Neto (OAB: 5449/MS)
Advogado: Arnaldo Puccini Medeiros (OAB: 6736/MS)
Advogado: Márcio Antônio Torres Filho (OAB: 7146/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
DA JUSTIÇA GRATUITA A FAVOR DE PESSOA JURÍDICA - ARGUMENTAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM O DECISUM - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na
mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. A C Ó R D Ã
O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0833301-28.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Apelada: Iolanda Maria de Sousa
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DO
DANO DECORRENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO
DO DIA DO ACIDENTE DOCUMENTOS PRESCINDÍVEIS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Comprovada, nos autos do
processo, a existência do acidente de trânsito, do dano decorrente e do nexo de causalidade entre ambos, a vítima do acidente
faz jus ao recebimento do seguro obrigatório, de acordo com o grau da invalidez, independentemente da apresentação do
boletim de ocorrência ou do relatório de atendimento médico realizado no dia do sinistro. Recurso conhecido e não provido. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0834079-03.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Apelante: Agência de Transporte e Trânsito de Campo Grande - AGETRAN
Procurador: Thiago Loureiro de Araujo (OAB: 17775/MS)
Procurador: Henrique Furtado Tavares (OAB: 15408/MS)
Apelada: Ana Cristina Vieira Salvador Silveira
Advogado: Rodrigo Hernanez Nemir Pettengill (OAB: 19538/MS)
Advogada: Cristiani Massilon Bezerra (OAB: 11668/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM VIA PÚBLICA - BURACO NA VIA - OMISSÃO
ESTATAL - FAUTE DU SERVICE - RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. É de responsabilidade do município a
preservação de trafegabilidade da via pública. Na hipótese, foi comprovada pela vítima a falta do serviço, consubstanciada na
omissão do poder público quanto a preservação das condições de trafegabilidade da via, que redundou no noticiado acidente
automobilístico com danos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0835412-82.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelado: Elcio da Silva Lemos Filho
Advogado: Willian Tápia Vargas (OAB: 10985/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VALOR
DA VERBA HONORÁRIA - PEQUENO PROVEITO ECONÔMICO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REDUÇÃO DEVIDA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo irrisório o proveito econômico obtido, incabível a pretensão de fixação dos
honorários advocatícios com base no valor da condenação, devendo estes ser fixados de forma equitativa. Entretanto, a redução
do valor fixado na origem por equidade se faz necessária para adequá-lo ao parâmetro adotado por este Órgão Colegiado. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator..
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Apelação / Remessa Necessária nº 0835715-33.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Virginia Helena Leite (OAB: 9871/MS)
Apelado: Allan Jones Rodrigues
Advogado: Kaio Vinicius Alcantara Nabhan (OAB: 22712/MS)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - MILITAR - GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO - COMANDANTE DE EQUIPE DE SERVIÇO - VERBA INDENIZATÓRIA DE 10% SOBRE O SUBSÍDIO INICIAL
(ART 23, V, DA LCE 127/2008) - REQUISITOS ATENDIDOS - PAGAMENTO PRETÉRITO - NÃO INCIDÊNCIA DA VERBA NO
CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos
na LCE 127/2008, o militar estadual faz jus ao recebimento da verba indenizatória de 10% incidente sobre o subsídio inicial,
somente dos meses comprovadamente trabalhados. Incabível incidência da verba indenizatória no cálculo de décimo terceiro
salário e férias. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e não conheceram da remessa, nos termos do voto
do relator..
Apelação Cível nº 0837852-27.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Bárbara Stephanye Sanchez (Espólio)
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Eduardo Oliveira de Souza (OAB: 988703/DP)
Apelado: Jaguar Transportes Urbanos Ltda
Advogado: Felipe Barbosa da Silva (OAB: 15546/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADA - MÉRITO - DANO MORAL - NEGATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - PRESSUPOSTOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO EVIDENCIADOS - USUÁRIA COM CARTEIRA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL VENCIDA
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PREJUÍZO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revelando as razões do apelo
a pretensão de arbitramento de indenização por danos morais, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, já que combate os
fundamentos da sentença. 2. Não obstante seja objetiva a responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte
público coletivo urbano, o acervo probatório demonstra, na hipótese, que a negativa de embarque da autora no transporte
coletivo não constituiu ilícito, mas sim exercício regular do direito da empresa prestadora do serviço, conforme lhe faculta o
art. 78, XV, da lei Municipal n. 4584/2007, sendo possível constatar que na data e horários dos fatos a autora não desfrutava
da gratuidade no passe estudantil, porquanto vencido seu cartão naquela ocasião. Ademais, ainda que submetida a situação
aflitiva, não demonstrou a apelante onde reside o abalo anômalo capaz de romper, de forma duradoura, o equilíbrio dos valores
afetos à sua personalidade, de modo que descabe falar em indenização. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da
ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no mérito negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0838718-93.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Lindalva Gomes da Silva
Advogada: Mariana Marques Gutierres (OAB: 22445/MS)
Advogado: Lahys Grespan Gomes (OAB: 21657/MS)
Advogado: João Paulo Marques Gutierres (OAB: 22476/MS)
Advogado: Marco Antônio Ferreira Castello (OAB: 3342/MS)
Apelado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - FÉRIAS ANUAIS DE
45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS - PREVISÃO EXPRESSA NA LEI
COMPLEMENTAR N. 19/1998 (PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMPO GRANDE) QUE O ABONO DE FÉRIAS INCIDIRÁ APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS - GRATIFICAÇÃO INCIDENTE
SOBRE O PERÍODO TOTAL INDEVIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Cabe à administração pública atuar
com observância ao princípio da legalidade. Nos termos do art. 74, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar n. 19/1998 (plano de carreira
e remuneração do magistério público do Município de Campo Grande), o abono de férias deve incidir sobre 30 (trinta) dias de
férias; logo, inviável que o pagamento ocorra levando em consideração o período total, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias,
por ausência de amparo legal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0839116-40.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: Tg Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S.a.
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
Apelante: Tgmb 021 Empreendimentos Imobiliários S/A
Advogado: Rodrigo Badaró de Castro (OAB: 2221A/DF)
Advogada: Tatiana Maria Mello de Lima (OAB: 15118/DF)
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Apelado: Condomínio Edifício Yes
Advogado: Wendell Lima Lopes Medeiros (OAB: 8935/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - DÍVIDA ANTERIOR
À IMISSÃO DO COMPRADOR DA UNIDADE NA POSSE DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DAS INCORPORADORAS
PELO PAGAMENTO DA QUANTIA - TESE FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A Segunda Seção do STJ,
em julgamento sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, definiu as seguintes teses em relação à cobrança de
despesas condominiais: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro
do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (...)” (REsp 1.345.331/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8/4/2015, DJe 20/4/2015). (...) (STJ, AgInt no REsp 1888705/PR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). II - Referindo-se a dívida executada a despesas
condominiais contraídas antes da imissão do adquirente na posse do imóvel, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre
as incorporadoras executadas. Caso tenham celebrado contrato de compra e venda na qual tal ônus foi atribuído ao comprador
do apartamento, entendendo pertinente fazê-lo deverão lançar mão dos meios jurídicos próprios visando a proteção do direito
que compreendem lhes assistir. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0839953-32.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Kristiam Gomes Simões (OAB: 147669/SP)
Apelada: N. A. M. F. (Representado(a) por sua Mãe) N. A. M. F.
Repre. Legal: Marcela Arante dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: João Miguel de Souza (OAB: 112218/DP)
Apelado: M. I. M.
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ALIMENTOS- QUITAÇÃO DE DÍVIDA PRETÉRITA
EFETUADA EM JUÍZO PELA GENITORA DA MENOR- EXTINÇÃO DO PROCESSO- INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO-POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA- PREJUÍZO AO ALIMENTANDO NÃO VERIFICADO.- RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO Embora seja irrenunciável o direito a alimentos presentes e futuros, pode o alimentando
entabular acordo relativamente às verbas pretéritas que lhes são devidas, uma vez que os alimentos não executados e nem
pagos na época devida têm o caráter do imediatismo relativizado, pois a finalidade destes era sustentar o necessitado em época
que já passou, podendo, assim, o alimentando deixar de exercer o direito de cobrá-los, consoante prescreve o art.1707 do CC.
Mesmo se tratando de incapaz, como no caso, devidamente representada por sua genitora, não há que se falar em prejuízo à
menor pelo fato de a afirmação de quitação do débito pela genitora da menor não estar acompanhada de documentos. De fato,
se a genitora é guardiã da menor e conhece suas necessidades, não faria sentido que tomasse qualquer providência no sentido
de “abrir mão” de numerário que visa fazer frente às despesas da criança, o que implicaria prejuízo inevitável ao orçamento
familiar. Se os alimentos pretéritos podem ser renunciados, não há razoabilidade em condicionar a validade da quitação firmada
em juízo pela genitora da alimentanda à juntada de documentos comprobatórios do pagamento da dívida. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo Interno Cível nº 0841087-26.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Josiney de Arantes Bezerra
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Agravante: Marcello José Andreetta Menna
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Agravado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS
ADVOGADOS DA PARTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIMENTO
DA PRETENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômicofinanceiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública, pois conforme o preceito estampado no artigo 5º,
LXXIV, da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. Os advogados agravantes não demonstraram fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, seja porque
dos fatos narrados não se extrai a presunção de pobreza exigida pela lei, bem assim, não juntaram documentos que demonstrem
suas alegações. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0841450-13.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Apelante: Flávio Henrique da Silva
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
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Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Apelante: Amanda Vilela Pereira
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Advogado: Suelen Bevilaqua (OAB: 17020/MS)
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO. ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA - IGPM/FGV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. O IGPM/FGV é o índice que melhor reflete a atualização da moeda. Nos termos do artigo 85, § 8º,
do Código de Processo Civil: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”,
ou seja, “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0842435-79.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelado: Marcelo Fernando Passberg Amorim
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
EMENTA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DO NEXO CAUSAL COM A INVALIDEZ PERMANENTE
- HONORÁRIOS, ARBITRADOS POR EQUIDADE MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há necessidade
de juntada aos autos de boletim de ocorrência, diante da presença de outros elementos hábeis a comprovar a existência do
acidente de trânsito e do dano decorrente deste. Diante do conteúdo probatório existente nos autos, indene de dúvidas que
os requisitos exigidos pela legislação restaram cabalmente demonstrados, sendo tais documentos suficientes a comprovar a
ocorrência do acidente com veículo automotor e o dano decorrente deste. Sendo irrisório o proveito econômico obtido, incabível
a pretensão de fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, devendo estes ser fixados de forma
equitativa. A fixação dos honorários em R$ 1.000,00, in casu, atende ao critério da equidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0842919-94.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Apelada: Luana da Silva dos Santos
Advogado: Everton Guilherme de Souza (OAB: 17503/MS)
Advogado: Flavio de Lima Souza (OAB: 15559/MS)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO COBRANÇA DE SEGURO DPVAT EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO DA INVALIDEZ
PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA NA TABELA DE CÁLCULO. Em se tratando de invalidez parcial e permanente, o
seguro é pago em observância ao grau da lesão do acidentado e aos percentuais previstos na tabela de cálculo anexa à Lei
n. 11.945/09. Imprescindível reduzir o valor da condenação quando há enquadramento equivocado da invalidez da segurada
na respectiva tabela. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Apelação Cível nº 0844012-63.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: André Luiz Dias La Selva
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
Advogada: Graziele de Brum Lopes (OAB: 9293/MS)
Apelante: Graziele de Brum Lopes
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
Advogada: Graziele de Brum Lopes (OAB: 9293/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Interessado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessado: Maria de Lourdes Dias La Selva
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
Advogada: Graziele de Brum Lopes (OAB: 9293/MS)
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Interessado: Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito - INTB
Advogado: André Luiz Dias La Selva (OAB: 19838/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA POR
ESTE COLEGIADO EM APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTA - BENEFÍCIO NÃO REVOGADO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A gratuidade da justiça foi deferida
ao apelante em apelação anteriormente interposta, cujo benefício não foi revogado posteriormente. Não obstante, é certo que
“A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência” (artigo 98, § 2º, CPC), pelo que não há falar em exclusão da condenação, mas
em suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Apelação / Remessa Necessária nº 0844513-17.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Civel da Comarca de Campo Grande
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Ronald Ferreira Serra (OAB: 6896/RO)
Apelado: Nilson Baldonado Nunes
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA QUE, APESAR
DE ILÍQUIDA, NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO QUE SEQUER SE APROXIME DO VALOR DE MIL SALÁRIOS MÍNIMOS REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - MÉRITO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO
DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS E CORREÇÃO - TEMA 810 DOS RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL DO
STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conforme compreensão da 4ª Câmara Cível, ainda que se trate de sentença
ilíquida proferida contra o INSS, a remessa necessária não comporta conhecimento, já que o valor da condenação sequer se
aproxima da quantia de 1.000 (mil) salários mínimos. II - Nos casos em que o segurado recebeu anteriormente auxílio-doença,
o termo inicial do recebimento do auxílio-acidente será o dia seguinte ao da cessação daqueloutro benefício. Na espécie,
considerando o dia 27/07/2016 como sendo a data de indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que determinou
a cessação do benefício auxílio-doença percebido pelo autor, não havendo nos autos informações precisas acerca do dia em
que esse decisum foi proferido, faz ele jus ao recebimento do auxílio-acidente a partir da referida data. III - Atendendo ao
comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com
o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e
correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. IV - No que concerne à custas processuais, há de se
aplicar ao caso a Súmula 178, STJ, segundo a qual, “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas
ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, não conheceram da remessa necessária;
conheceram do recurso e deram-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0900177-70.2017.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Antonio Rodrigues de Morais
Advogada: Alessandra Pereira Merlim Melo (OAB: 20052/MS)
Apelante: Rufino Rodrigues
Advogada: Alessandra Pereira Merlim Melo (OAB: 20052/MS)
Prom. Justiça: José Roberto Tavares de Souza
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: José Roberto Tavares de Souza
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL- DUPLICIDADE DE REGISTROS DE
NASCIMENTO- SEGUNDO REGISTRO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE PARA ALCANÇAR FINS ILÍCITOS- ANULAÇÃO QUE SE
IMPÕE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO A Lei deRegistrosPublicos (Lei n. 6.015 /1973), que visa resguardar
a autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos, veda aduplicidadederegistrosdenascimento. Constatada
aduplicidadederegistrodenascimento, impõe-se a manutenção da sentença que declarou nula a segunda inscrição, lavrada
mediante fraude pelo próprio apelante, para atingir fins ilícitos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1405241-62.2020.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: R. A. M.
Advogado: Jefferson Macilio Garcia Machado (OAB: 15950/MS)
Advogado: Carolina Pithan e Silva (OAB: 17511/MS)
Advogado: Manoel João Joaquim Neto (OAB: 22352/MS)
Advogado: Balbe Kleber Neto Monteiro (OAB: 17059/MS)
Agravado: V. A. S. (Representado(a) por sua Mãe) P. S. R.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS
EM PATAMAR INFERIOR AO ESTABELECIDO PELO JUÍZO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DECIDIDA PELO
JUÍZO A QUO QUE ATENDE O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE, COM BASE EM COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE RAZOAVELMENTE SOPESADA NA DECISÃO AGRAVADA
- OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.694, § 1º E 1.695, AMBOS DO CC - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A
pretensão de redução do quantum em patamar inferior ao estabelecido pelo julgador singular a título de alimentos provisórios
não encontra suporte nos elementos trazidos em sede de cognição não exauriente, notadamente porque o valor sugerido
pelo agravante é ínfimo, mesmo se considerados apenas os rendimentos e despesas por ele próprio declarados. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1407965-73.2019.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Marcos Rogério Cabral
Advogado: Pedro Navarro Correia (OAB: 12414/MS)
Advogado: Guilherme Vaz Lopes Lins (OAB: 24187/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Nélson Mendes Fontoura Júnior (OAB: 3699/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE APOSENTADORIA INTEGRAL - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA OU PERIGO NA DEMORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não comprovado, em juízo de cognição sumária, o
direito do servidor de percepção de aposentadoria por invalidez com integralidade e paridade, razão pela qual deve mantida
a decisão proferida pelo juízo de primeira instância. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Agravo de Instrumento nº 1408336-03.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Aldemir Martins de Oliveira
Advogado: Marcelo Vieira dos Santos (OAB: 23752/MS)
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - Detran/ms
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR E CANCELAMENTO DA
CNH - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SUA CONCESSÃO - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. O artigo 300, caput, CPC, exige que estejam presentes a probabilidade do direito material invocado pela parte
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência, o que não se tem na
hipótese dos autos, haja vista a inexistência de elementos que permitam concluir, indene de dúvidas, que o agravante residia no
endereço para o qual foi encaminhada a notificação da decisão proferida no processo administrativo que culminou na cassação
da permissão para dirigir e cancelamento da CNH, bem como que trabalha na profissão de motorista ou outra função que exija
a utilização de CNH. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os magistrados do 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1410880-61.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Flavio Silveira Cury
Advogada: Bruna Queiroz Diniz (OAB: 13388/MS)
Advogado: Ailton Luciano dos Santos (OAB: 4105/MS)
Agravado: Auto Posto Trevão LTDA
Advogado: Plácido Henrique Fernandes de Souza (OAB: 25296/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO OSTENSIVA À DECISÃO PROFERIDA
- DIALETICIDADE CONSTATADA - PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS
CUMULATIVOS: GARANTIA DO JUÍZO, PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL INVOCADO E PERIGO DE DANO OU O
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - § 1º DO ART. 919, CPC - AUSÊNCIA, IN CASU, DA PROBABILIDADE DO
DIREITO MATERIAL INVOCADO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (i) Se o agravante combate o principal
fundamento da decisão interlocutória, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) Para o deferimento do efeito suspensivo
aos embargos à execução exige o § 1º do art. 919, CPC, presença cumulativos de requisitos: garantia do juízo, probabilidade
do direito material invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente quaisquer deles, há de se
receber os embargos no efeito devolutivo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão
permanente e virtual, os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a preliminar e no mérito negaram provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1410961-44.2019.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: J. M. C. R. (Representado(a) por seu Pai)
Repre. Legal: Jean Michel Leopoldo Ruiz C de Oliveira
Advogado: Marina Medeiros da Costa (OAB: 23083/MS)
Agravada: J. da S. C.
Advogada: Patricia Costa Abid (OAB: 227763/SP)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO- ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA- DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOSPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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AMBOS OS GENITORES- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES- RECURSO PROVIDO Consoante
os arts. 299 da Constituição Federal e 1696, do Código Civil, o dever de sustento dos filhos menores compete a ambos os pais,
na medida de suas possibilidades. Desse modo, o genitor que não possui a guarda do filho possui a obrigação de contribuir com
as despesas da criança, conforme sua capacidade financeira. No caso, ressai evidente a probabilidade do direito do agravante
de obter alimentos de sua genitora, a qual exerce atividade remunerada e não demonstrou a incapacidade de contribuir com
a subsistência do filho. Por sua vez, o perigo de dano deflui do fato de que os alimentos visam à satisfação das necessidades
básicas da pessoa, para manter a sua sobrevivência digna, e, por isso, devem ser supridos com urgência, mormente em se
tratando de menor, sob pena de prejuízo ao seu superior interesse, o qual deve ser assegurado, com absoluta prioridade e
urgência, pela família, pela sociedade e pelo Estado (art.227, da CF). Presentes os requisitos cumulativos previstos no art.300,
do CPC, deve ser reformada a decisão agravada, para conceder a tutela de urgência ao agravante. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1411428-86.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Advogado: Rafael de Souza Lacerda (OAB: 300694/SP)
Agravado: Guimarães dias & Reis Ltda.
Advogado: Ricardo de Souza Varoni (OAB: 16683/MS)
Interessado: Mercúrio Indústria Comércio, Importação e Exportação Ltda
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO
MORAL - PROTESTO DE TÍTULO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO APRESENTADOR DO TÍTULO A
PROTESTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA CUIDADA NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - QUESTIONAMENTO QUE EXIGE APROFUNDAMENTO EM PROVAS
COLIGIDAS AOS AUTOS PELO AGRAVANTE - VIGÊNCIA EM NOSSO DIREITO DA TEORIA DA ASSERÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. Quando a ilegitimidade passiva é argumento de preliminar na contestação e a respeito não houve manifestação do
juízo a quo o seu conhecimento pelo juízo ad quem é inviável, para não ocorrer supressão de instância. Além do mais, constatase que o tema exige aprofundamento em provas coligidas aos autos pelo agravante, não sendo passível de julgamento de
imediato. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados
da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão:
Por unanimidade não conheceram do recurso, nos termos do voto do Relator. .
Agravo de Instrumento nº 1411758-83.2020.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Alfa Seguradora S.A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Agravado: Francisco Rodrigues da Silva
Advogado: Marcelo Medeiros Barbosa (OAB: 14290/MS)
Interessada: Antônia Francisca Tibúrcio da Silva
Advogado: Marcelo Medeiros Barbosa (OAB: 14290/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATÉ O LIMITE PREVISTO NA APÓLICE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES AJUIZADAS EM DECORRÊNCIA DO MESMO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE
DEVE SER DIVIDIDO ENTRE ELAS - RECURSO PROVIDO. Porquanto demonstrados o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) constante da apólice para o pagamento de indenização a título de danos morais e o pagamento de tais indenizações em
outros 3 (três) processos, cuja origem é o mesmo acidente noticiado nos autos originários, não pode a agravante ser compelida
ao pagamento do quantum integral previsto na apólice, pois extrapolaria seus limites. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Agravo de Instrumento nº 1412323-47.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: A. L. de M. B. G.
Advogado: Fellipe Penco Faria (OAB: 22185/MS)
Advogado: Maurício Nogueira Rasslan (OAB: 6921/MS)
Advogada: Barbara de Jesus Palomanes Rasslan (OAB: 22543/MS)
Agravada: J. Q. G.
Advogado: Natalia Carla Ferreira Batista (OAB: 20359/MT)
Advogado: Rodrigo Quintana Fernandes (OAB: 9348O/MT)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E GUARDA - MÉRITO - MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA E DA MENOR
NO CURSO DA DEMANDA - MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. I - O art. 147, I, do ECA (Lei n.
8.069/90) preceitua que o foro competente nas ações envolvendo menor é aquele no qual residem os pais, guardiões legais do
infante, de modo que tal norma pode se sobrepor às regras gerais de competência do Código de Processo Civil, quando atrelada
ao princípio do melhor interesse da criança. II - O art. 43 do CPC/15, que trata do princípio da perpetuatio jurisdictionis, pode ser
mitigado quando, diante das particularidades do caso, existir a necessidade da modificação do foro, para o fim de resguardar
o melhor interesse do menor. Precedentes do STJ. III - No caso em tela, verifica-se que a agravada informou nos autos a
mudança de domicílio com a menor, em razão de melhores oportunidades de trabalho e pela qualidade de vida. E por não ter
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condições de acompanhar o processo na Comarca de Dourados-MS, requereu o envio do feito ao juízo competente da Comarca
de Cuiabá-MT. Forçoso reconhecer, então, que a remessa do feito para o novo domicílio da menor atende ao princípio do
melhor interesse. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1412640-45.2020.8.12.0000
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Hilda Costa Rocha
DPGE - 1ª Inst.: Milene Cristina Galvão (OAB: 997/MS)
Agravado: Município de Bonito
Procurador: Edilson Júnior Arruda dos Santos (OAB: 19401/MS)
Advogado: Felipe Freitas Fontoura (OAB: 14071/MS)
Interessado: Ademar Xavier da Rocha (Espólio)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE IPTU - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- ALEGAÇÃO DA CONTRIBUINTE DE QUE FARIA JUS À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - ANÁLISE DO PEDIDO DE ISENÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. É dispensável
a existência de requerimento administrativo prévio para a análise judicial do pedido de isenção tributária. A apreciação do
preenchimento dos requisitos necessários para tanto, contudo, não pode ser feita nesta oportunidade, já que configuraria
supressão de instância. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, conhceram em parte do recurso e na parte conhecida deram-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413187-85.2020.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Claudenir Rezende da Silva
Advogado: Gustavo de Araujo (OAB: 25543/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ausentes pelo menos um dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de
urgência (probabilidade do direito alegado e perigo de dano - art. 300 do CPC), esta deve ser indeferida. Necessária, portanto,
ainstruçãoprobatória, com a realização de perícia médica, para atestar a incapacidade noticiada pela parte agravante. II - Se a
questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados
pela parte recorrente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413214-68.2020.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Euclides Andrade Delfino
Advogado: Izabelly Staut (OAB: 13557/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Rafael Weber Landim Marques (OAB: 180967/RJ)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO ALEGADO PELO INSS - CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE LASTREIA O CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cálculo apresentado pelo INSS está
dentro do parâmetro estabelecido no título executivo judicial, de modo que houve excesso no cálculo apontado pelo credor. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413331-59.2020.8.12.0000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Nauhila Emídio do Amaral (Espólio)
Advogado: Athemar D’Sampaio Ferraz (OAB: 9179/MS)
RepreLeg: Auraide Albuquerque do Amaral
Agravada: Maria Dulce Macedo Bezerra
Advogado: Ronize Fantin (OAB: 26722/PR)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - USUCAPIÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA
IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - PRETENSÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O contexto fático demonstra a inviabilidade da pretensão do
agravante, tendo em vista que, apesar de ter nominado como “sequestro”, o que pretende o recorrente, em verdade, é obter
tutela de urgência para imissão na posse do imóvel objeto da usucapião ajuizada pela agravada, fundamentando sua pretensão
exclusivamente na prática de ilícito ambiental por parte desta última. Na hipótese, não se pode verificar a probabilidade do
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direito invocado, já que a causa de pedir da tutela se sustenta apenas na prática de dano ambiental. Vale dizer: a pretensão
de tutela de urgência não vem amparada em argumentos capazes de demonstrar a probabilidade do direito de propriedade ou
mesmo de direito possessório do agravante, tampouco o risco ao resultado útil da ação de usucapião. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413425-07.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Eudir da Silva Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Lídia Helena da Silva (OAB: 76640/DP)
Agravado: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
Advogada: Adriane Cordoba Severo Samudio (OAB: 9082/MS)
Advogada: Letícia Lacerda Nantes (OAB: 9764/MS)
Advogada: Denise Regina Rosa Barbosa (OAB: 5641/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - PENHORA DO PERCENTUAL
DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA
QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - PREVISÃO DO ART. 833, INCISO IV, CPC,
QUE COMPORTA MITIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. É admitida a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos mensais líquido da devedora em observância
ao princípio da efetividade da execução, pois não se mostra razoável em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna da parte devedora, que o exequente não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 833, inciso IV, CPC, gozariam de impenhorabilidade absoluta. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413489-17.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Lidia Fonseca dos Santos
Advogado: Gustavo Cruz Nogueira (OAB: 10669/MS)
Advogado: Jean Carlos de Andrade Carneiro (OAB: 12779/MS)
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – Inss
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE PARA
DISCUTIR O DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO ROPV - DIREITO EXCLUSIVO DO ADVOGADO PARADIGMA CONSENTÂNEO COM A ATUAL LEI CIVIL INSTRUMENTAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O § 14 do art. 85,
CPC, e o art. 23 do Estatuto da OAB, indicam que qualquer insurgência em relação aos honorários advocatícios somente pode
ser feita pelo advogado, que tem legitimidade exclusiva para tanto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade não conheceram do recurso, nos
termos do voto do Relator. .
Agravo de Instrumento nº 1413566-26.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 13ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Zilair Carvalho
DPGE - 1ª Inst.: Leslie dos Santos Me - Leslie Decorações
Agravado: Maria Elza Bicudo Ferraz de Arruda
Advogado: Alexandre César Del Grossi (OAB: 9916B/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
DA ASTREINTE QUANDO VERIFICADO QUE O VALOR TENHA SE TORNADO INSUFICIENTE PARA COMPELIR AO
CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - MULTA APLICADA EM ATENÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A astreinte não
tem caráter punitivo, mas coercitivo, cuja intenção é coagir àquele a quem foi imposta uma obrigação a cumpri-la e não puni-lo
pelo descumprimento. Desse modo, a multa imposta, por ter natureza inibitória, deve ser fixada em valor capaz de compelir o
réu ao cumprimento da obrigação na forma específica, preferindo o cumprimento da obrigação ao pagamento da multa imposta
pelo juiz. Daí a possibilidade de se aumentar a multa quando verificada a resistência no cumprimento da obrigação, evitando-se,
assim, a ineficácia da tutela. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 1413610-45.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Mundo Novo - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Embargado: Município de Mundo Novo
Advogada: Rosana Cristina Lopes Reche (OAB: 39941/PR)
Embargada: Jheniffer da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Júlio César Ocampos Gonçalves (OAB: 4370/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS OU EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA - DEVER DE FORNECIMENTO
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- OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VÍCIO NÃO CONSTATADO RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Embargos de declaração é recurso horizontal destinado ao órgão singular ou
colegiado para suprir as falhas existentes no julgado. Inexistindo tais vícios, é de se negar provimento ao recurso. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414234-94.2020.8.12.0000
Comarca de Amambai - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
Agravada: Roseli de Oliveira Pinto Daronco
Advogada: Roseli de Oliveira Pinto Daronco (OAB: 11407/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO REJEITADA - MÉRITO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO
EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DO
FEITO EXECUTIVO - JUROS DE MORA - FLUÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ARBITROU
A VERBA - EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A preliminar de preclusão deve ser rejeitada. Isto porque,
conforme o art. 525, caput, CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de
sentença se inicia a partir do decurso do prazo para o pagamento voluntário da obrigação, o que foi observado pelo agravante.
II - Nos termos da Súmula 14/STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. (STJ, AgRg no REsp 1099438/RS, j: 25/02/2014, DJe 10/03/2014). III - Os
juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que (...) haja
mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer,
do trânsito em julgado. (STJ, AgInt no REsp 1326731/GO, j: 10/12/2019, DJe 16/12/2019). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a
preliminar e no mérito deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 1414472-16.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: A. de J. J.
Advogado: Leonardo Pedra dos Santos (OAB: 17885/MS)
Agravada: A. J. dos S. de J.
Repre. Legal: Amanda Carvalho dos Santos
Advogado: Ernandes José Bezerra Júnior (OAB: 21474/MS)
Advogado: Lucas Vilela Saldanha (OAB: 22627/MS)
Advogado: Weslen Benante Gomes (OAB: 23291/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - ARGUMENTAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM O DECISUM - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4º, DO NOVO CPC - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de
ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414574-38.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Maria Conceição Perroni Lima
Advogado: Renata Barbosa Lacerda (OAB: 7402/MS)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - RECONHECIMENTO
DO DIREITO POSTULADO NA INICIAL BUSCADO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PERIGO DE DANO OU RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADO - INDEFERIMENTO DA TUTELA MANTIDO - RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. O artigo 300, CPC, admite a antecipação de tutela quando estão presentes, concomitantemente, a probabilidade
do direito material invocado e o perigo de dano ou resultado útil ao processo. In casu o perigo de dano não sobressai dos
argumentos da agravante e dos documentação juntados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Decisão do julgamento na sessão Não informado.
Agravo de Instrumento nº 1414804-80.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Agravada: Loide Amorim
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA
- DETERMINAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA QUE O AGENTE FINANCEIRO SUSPENDA O DESCONTO EM FOLHA
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DE PAGAMENTO - PRAZO EXÍGUO - MAJORAÇÃO IMPOSITIVA - ASTREINTES - VALOR REDUZIDO - PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Verificando-se a exiguidade do prazo concedido para o
cumprimento da obrigação, sua dilação é providência que se afigura impositiva. 2. Reduz-se as astreintes, compatibilizando-as
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compelir o réu ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta
sem que redunde em enriquecimento ilícito à outra parte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Decisão do julgamento na sessão Não informado.
Agravo de Instrumento nº 1414929-48.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Agravado: Celeido Camargo
Advogado: Suzana de Carvalho Poletto Maluf (OAB: 18971/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA-TUTELA DE URGÊNCIA- SUSPENSÃO
DE COBRANÇAS E BUSCA E APREENSÃO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PROBABILIDADE DO
DIREITO- PERIGO DA DEMORA- RECURSO DESPROVIDO No caso, a probabilidade do direito invocado pelo agravado
exsurge das afirmações contidas na inicial, bem como dos documentos acostados aos autos, que comprovam a quitação do
contrato de financiamento em questão (fls.18/20- autos de origem). Outrossim, o perigo de dano é inconteste, pois, como
bem acentuado pelo juiz a quo, “foi dado ao Requerente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para regularização do débito,
sob pena de adoção dos procedimentos judiciais cabíveis, in casu, a busca e apreensão do bem e inclusão do nome do Autor
no rol de inadimplentes, o que por certo lhe causaria enormes prejuízos devido a perda da posse do veículo, que segundo o
Requerente encontra-se devidamente quitado.” Diante deste panorama, presentes os requisitos contidos no art.300 do CPC,
de rigor a concessão da tutela de urgência. Não há que se falar em afastamento da multa coercitiva, imposta pelo magistrado,
amparado pelo ordenamento jurídico, a fim de conferir efetividade ao comando jurisdicional. A multa em valor menor do que
o estipulado pelo magistrado a quo não surtiria efeito persuasório suficiente para coagir a agravante a cumprir a obrigação,
dada a expressividade de seus recursos financeiros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Agravo de Instrumento nº 1414961-53.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: Neuza da Rocha Carrion
Advogado: Columbano Feijo (OAB: 346653/SP)
Agravado: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - paciente
COM EXCESSO DE PELE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO anterior DE CIRURGIA BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA DE
NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - AUTORA QUE SEQUER NÃO NOTICIA TENHA HAVIDO
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - CIRURGIA ELETIVA NÃO INDICADA PARA O
MOMENTO DE PANDEMIA DA COVID 19 - AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E
O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não há evidência na probabilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista que ela sequer noticia que houve a negativa
do plano de saúde em viabilizar os procedimentos cirúrgicos; se houve negativa, quais seriam as razões da recusa. 2. O perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo não se faz presente no caso concreto. Apesar da autora suportar transtornos em
razão da situação experimentada, está-se diante de cirurgia de caráter eletivo, não recomendada em tempos de pandemia da
Covid-19, pelo que há de lhe negar a tutela de urgência. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão:Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414993-58.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Caetano Pardo Veículos Ltda
Advogado: Carlos Renato Guardacionni Mungo (OAB: 140621/SP)
Agravante: Antônio Caetano Pardo
Advogado: Carlos Renato Guardacionni Mungo (OAB: 140621/SP)
Agravado: Ailton Mendonça de Oliveira
Advogado: Carlos Alberto Derzi Júnior (OAB: 19027/MS)
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Agravado: Elizene Soares de Campos
Advogado: Carlos Alberto Derzi Júnior (OAB: 19027/MS)
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA
ANTECIPADA DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA MANTIDA - REQUISITOS
PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, diante das evidências que são os agravados proprietário
do veículo e, ainda, de que foram vítimas de um golpe, amplamente divulgado pela mídia, em que uma revendedora de veículos
desapareceu com os carros deixados sob sua guarda para venda, a liminar de busca e apreensão do veículo em favor destes
deve ser mantida. Empresa agravante que supostamente comprou o veículo em questão por valor abaixo do inicialmente acertado
pelos vendedores/agravados e sem que lhe fosse apresentado o DUT - documento de transferência. Elementos insuficientes
para que se constate tratar a empresa agravante de terceiro de boa-fé. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
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ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1415123-48.2020.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Agravante: M. Z.
Advogado: Luiz Henrique Migueis da Silva (OAB: 23987/MS)
Interessada: J. R. Z.
Advogado: Luiz Henrique Migueis da Silva (OAB: 23987B/MS)
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a concessão da justiça gratuita, é
necessária a comprovação da hipossuficiência financeira, o que não foi feito na hipótese dos autos. As custas processuais
podem ser parceladas, conforme disposto no § 6º do artigo 98 do novo CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito
ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade
deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1415324-40.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Agravada: Maria Lina Arevalo,
Advogado: Thiago Pereira Gomes (OAB: 18002/MS)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MÉRITO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM ANTECIPAR
OS HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ausente pelo menos um
dos requisitos legais para a suspensão da decisão recorrida (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação - parágrafo único do art. 995 do CPC), esta deve ser indeferida. II - Mostrando-se adequado ao
caso concreto, determina-se a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a seguradora os deveres inerentes, inclusive, os que
se referem à antecipação das despesas com perícia. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1415472-51.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Agravante: J. R. B. R.
Advogada: Gabriela Carlos Fraga (OAB: 14799/MS)
Advogada: Luana Carlos Fraga (OAB: 18886/MS)
Advogado: Juliana Suzuke (OAB: 17746/MS)
Agravado: S. L. e C. LTDA
Agravado: A. S. L.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOLICITADA POR EMPRESÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - BENEFÍCIO
INDEFERIDO - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Indefere-se a gratuidade da justiça formulada por empresário
que não demonstra de forma satisfatória que os rendimentos de sua atividade profissional sejam incapazes de atender o
pagamento das custas e despesas do processo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1415481-13.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: P. V. A.
Advogado: Arthur Halbher Padial (OAB: 15825/MS)
Agravante: L. G. D. F.
Advogado: Arthur Halbher Padial (OAB: 15825/MS)
EMENTA -JUSTIÇA GRATUITA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora a agravante alegue que não possui
condições financeiras de arcar com as custas processuais sem afetar o seu próprio sustento, não houve comprovação efetiva
de que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas processuais, mas, ao revés, dos elementos
que trouxe aos autos, a conclusão que se extrai é pela possibilidade de custear as despesas do processo, tendo em vista os
seus rendimentos. Além disso, instada por esse Relator a trazer documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, a
agravante quedou-se inerte (fl.20), fato que corrobora a conclusão pelo acerto da decisão agravada. A C Ó R D Ã O Vistos,
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relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Habeas Corpus Criminal nº 1415945-37.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Leila Mamede José
Paciente: Manoel Pereira Dutra
Advogada: Leila Mamede Duarte (OAB: 4434/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
EMENTA - HABEAS CORPUS – CRIME HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – MEDIDAS CAUTELARES - INEFICAZES E INADEQUADAS - ORDEM DENEGADA.
Plenamente motivada é a decisão que aponta a necessidade da custódia cautelar, indicando os pressupostos e os fundamentos
da prisão preventiva, que se afigura necessária, sobretudo, para a garantia da ordem pública, mormente quando os elementos
existentes indicam a gravidade concreta dos fatos, além da reincidência específica do paciente. Não se vislumbra o cabimento de
medidas cautelares diversas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas ao caso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, denegaram a
ordem, nos termos do voto do Relator..
Habeas Corpus Criminal nº 1416503-09.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Jeferson Rivarola Rocha
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
Paciente: Fernando Willian da Silva Barbosa
Advogado: Jeferson Rivarola Rocha (OAB: 10494/MS)
EMENTA - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS- 6.245,30 Kg de maconha e 23,10 Kg de
“skank” - EXORBITANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES - DROGA ESCONDIDA EM FUNDO FALSO
(MOCÓ) COM INTUITO DE BURLAR FISCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - INEFICÁCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PANDEMIA DE COVID- 19 - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO OU DE
CONDIÇÕES SANITÁRIAS DEFICIENTES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRISÃO DOMICILIAR - INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EXCLUSIVA DO CÔNJUGE - ORDEM DENEGADA. Mantém-se a segregação cautelar
da paciente quando o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado, tendo em vista a variedade e vultosa quantidade de
drogas, bem como pelo o modus operandi do delito. Necessidade de garantir a ordem pública. Ineficácia de medidas cautelares
mais brandas. Condições pessoais favoráveis do paciente não impede o decreto de prisão preventiva, quando presentes os
requisitos autorizadores da mesma. Descabe revogação da prisão preventiva, em razão do novo coronavírus, quando a paciente
não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha
condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença. Incabível a prisão domiciliar, quando inexiste
prova de dependência econômica exclusiva do cônjuge e impossibilidade deste vir a trabalhar. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
denegaram a ordem, nos termos do voto do Relator.
Conflito de competência cível nº 1602283-22.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial de Dourados - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Relator(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
Suscitante: J. de D. da 1 V. do J. E. C. e C. da C. de D.
Suscitado: J. de D. da V. da I. e A. da C. de D.
Interessado: H. R. F.
Repre. Legal: Jaqueline Ferreira Rodrigues Furuya
DPGE - 1ª Inst.: Ines Batista Dantas Vieira
Interessado: M. de D.
E M E N T A.CONFLITODECOMPETÊNCIA - 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE
DOURADOS E VARA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DA COMARCA DE DOURADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E RESOLUÇÃO N. 221-TJMS - COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Em se tratando de ação de obrigação de fazer que visa garantir à criança, que tem
representante legal, o acesso às ações e serviços de saúde, é competente a vara do juízo suscitado, da Vara da Infância e da
Juventude. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, julgaram
procedente o Conflito, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 2000700-34.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jucelino Oliveira da Rocha (OAB: 7557/MS)
Agravada: Venturini Petróleo Ltda Epp
Interessado: João Antônio Venturini Júnior
Interessada: Karla Martins Resste Venturini
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD - INDEFERIDO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

115

- PANDEMIA DA COVID19 - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO DE SITUAÇÃO DE
GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Embora seja fato público
e notório que o enfrentamento da pandemia do COVID19 esteja causando dificuldades financeiras a boa parte da população,
não se afigura razoável o indeferimento do pedido veiculado pelo exequente-agravante tão somente amparado na declaração
de pandemia, em especial porque a relação jurídica existente entre as partes é muito anterior e poderia eventualmente ser
considerada caso houvesse comprovação efetiva de que o executado, em virtude da eventual constrição, pudesse sofrer danos
de difícil ou impossível reparação, situação não ocorrida nos autos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0000115-52.1999.8.12.0032 (032.99.000115-8)
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcelo Marroni Vieira de Faria (OAB: 9070/MS)
Apelada: Sirleida Aparecida da Silva-ME
Advogado: Átila Duarte Enz (OAB: 17497/MS)
Apelado: Antonio Balbino de Almeida Junior
Advogado: Átila Duarte Enz (OAB: 17497/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aplica-se o termo inicial do prazo prescricional conforme
determinado pelo artigo 1.056 do CPC, em consonância com o precedente do STJ de número REsp 1.604.412/SC. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator .
Agravo de Execução Penal nº 0000241-75.2017.8.12.0031
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Agravante: C. B.
DPGE - 1ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Agravado: M. P. E.
Prom. Justiça: Juliano Albuquerque
EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME
ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) – NÃO CONHECIDO – PEDIDO NÃO REALIZADO PERANTE O
JUÍZO A QUO – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR – ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE
DO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO – PROGRESSÃO ANTECIPADA
DE REGIME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I - A decisão agravada não se limitou à gravidade
do crime que implicou na condenação, mas, também, ao não havia cumprimento do requisito objetivo. Assim, um decisão
objetiva não é uma decisão esvaziada de fundamentação, devendo-se louvar a capacidade de síntese do Julgador, ainda mais
em tempos de expressiva distribuição de feitos. Portanto, incabível falar em nulidade da decisão por violação aos artigos 93,
inciso IX, da Constituição Federal. II - Quanto à preliminar ministerial, tem-se que é inviável a análise nesta superior instância
do pleito concernente à aplicação do regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio) quando
tal matéria não foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de incorrer em Supressão de Instância. III - O artigo
117, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que
se encontra inserto no regime aberto. Outrossim, não se demonstrou a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a
transferência do Agravante para a prisão domiciliar, pois, apesar do mesmo ser indígena, trata-se de reeducando jovem (nascido
em 17/03/1995, f. 18) e sem qualquer notícia de problemas de saúde, sendo certo que o mesmo poderá continuar cumprindo
sua pena em regime fechado. Assim, mesmo se tratando de indígena, impossível a concessão do recolhimento em prisão
domiciliar ou concessão da progressão de regime com base na Recomendação n. 62 do CNJ, tendo em vista a gravidade do
delito cometido e o cumprimento da pena em regime fechado. IV- Preliminar defensiva afastada. Preliminar ministerial acolhida.
Recurso conhecido em parte, e, no mérito, desprovido. Com o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) Magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram a preliminar,
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, com o parecer.
Agravo de Execução Penal nº 0002094-82.2017.8.12.0011
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Agravante: Claudio José da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Paulo José Patuto (OAB: 80300/DP)
Agravado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Paula da Silva Volpe
E M E N T A - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO - EXAME DESFAVORÁVEL
E PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO INDICAM, NESTE MOMENTO, O REGIME MENOS GRAVOSO - POSSIBILIDADE
DE REALIZAÇÃO DO LAUDO POR PSICOLOGO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Conforme dispõem as súmulas 26 e 439,
respectivamente do STF e STJ, é cabível a realização do exame criminológico dependendo das peculiaridades do caso, sendo
que tal laudo não vincula o magistrado, servindo como parâmetro para a aferição do requisito subjetivo, o que in casu, mostrouse ausente. II - Constatando-se que o agravante não está apto a cumprir a reprimenda em regime mais brando, sendo as
observações lançadas no laudo criminológico conclusivas e desfavoráveis ao pleito, o indeferimento da progressão deve ser
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mantido. III - É plenamente possível que psicólogo nomeado pelo Juízo ateste a ausência do requisito subjetivo, visto que, o
exame criminológico elaborado pelo perito torna-se mais um elemento constante no caderno de provas, não tornando constrita
sua análise, a qual inclusive pode ser dispensada pelo juiz no momento de decidir. Além disso, o Provimento nº 5, de 03 de março
de 2006, da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado, estabelece que as perícias sejam elaboradas, preferencialmente, por
médico com formação em psiquiatria, e não exclusivamente por estes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) Magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator, com o parecer..
Embargos de Declaração Cível nº 0011799-33.2000.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rafael Henrique Silva Brasil (OAB: 19585B/MS)
Embargado: Auto Peças Chacha Ltda
Advogado: Sebastião Rolon Neto (OAB: 7689/MS)
Advogada: Ana Cristina Corrêa de Viana Bandeira (OAB: 6950/MS)
Advogado: José Nelson de Souza Júnior (OAB: 14283/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA
PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam
à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da
demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida
na via adequada. Ainda que interpostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios visando ao manejo dos
recursos excepcionais não podem ser acolhidos se ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
combatido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0045513-61.2012.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Requerente: F. de S.
Advogado: Edgar Lira Torres (OAB: 13107/MS)
Reqda: F. de S. F. F.
Advogada: Flávia Pizolatto Livramento (OAB: 9416/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO- FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DOS RISCOS- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO- QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO A informação adequada com vistas
à proteção da sua saúde e segurança é direito básico do consumidor, como dispõe o art.6º, II e III, do CDC. Mesmo que não
se possa concluir peremptoriamente pelo erro na realização dos procedimentos ortodônticos, a negligência informacional em
relação aos riscos do tratamento, por si só, é suficiente para gerar o dever do apelante de indenizar a apelada pelos danos
materiais e morais suportados. A quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar ao ofendido um lenitivo,
confortando-o pelo constrangimento moral a que foi submetido e de outro lado serve como fator de punição para que o ofensor
analise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos. No caso vertente, o montante arbitrado pelo magistrado,
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se suficiente, tanto para cumprir a função compensatória da indenização à vítima,
como para atingir o escopo pedagógico direcionado ao ofensor. Isso porque, a falha no dever de informação suprimiu da apelada
o dever de escolha sobre a realização do tratamento, o qual culminou com a perda de vários dentes da paciente, violando o
seu direito à saúde, bem jurídico de alta magnitude. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Remessa Necessária Cível nº 0080689-19.2003.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Fiscal Municipal
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Municipal
Recorrido: Município de Campo Grande
Proc. Município: Cláudia de Araújo Melo (OAB: 7384/MS)
Recorrido: Guimar Engenharia S/A
Advogado: Gerson Stocco de Siqueira (OAB: 75970/RJ)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ARQUIVAMENTO DO FEITO INÉRCIA DE MAIS DE CINCO ANOS - CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA NÃO ENSEJA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVEDOR NÃO PODE BENEFICIAR-SE DA FALTA DE CUMPRIMENTO
DE SUA OBRIGAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, reformaram em parte a
sentença, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0551713-63.2001.8.12.0049 (049.01.551713-4)
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
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Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogada: Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB: 12002/MS)
Advogado: Valter Ribeiro de Araujo
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Apelado: David Ferreira Lima
Apelado: Cláudio Leite Cunha
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MÉRITO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - DECISÃO VINCULANTE DO STJ - RESP N. 1.604.412 - AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO POR
PRAZO MUITO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA
MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consoante decisão do STJ (REsp n. 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa,
fato que autoriza a extinção independentemente de pedido do devedor. II - Não tendo o apelo apontado causa impeditiva à
prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução. III - Se a questão foi suficientemente debatida,
não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0800040-46.2018.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Fabio Vieira da Silva
Advogado: Daniela Moherdaui Ré (OAB: 229418/SP)
Embargada: Eliana Freitas Amaro
Advogado: Fernanda Lavezzo de Melo (OAB: 14098/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fábio Jun Capucho (OAB: 10788/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO - OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO
CABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. De acordo com o art. 369, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
alinhado ao art. 937 do CPC, não cabe sustentação oral em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração têm
aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme
jurisprudência sedimentada pelo STJ. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, a oposição deembargospressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reexaminar as questões decididas e o acerto
do julgado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800145-43.2019.8.12.0003
Comarca de Bela Vista - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelante: Município de Bela Vista
Proc. Município: Fernando Lopes de Araújo (OAB: 8150/MS)
Apelada: Ana Rosa Cardoso da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR MÉDICOS VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE
SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CF - PEDIDO EM SINTONIA COM TEMA 106 DO STJ - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior têm assentado o entendimento
de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público
da qual é parte integrante, conforme Enunciado n.º 421 da Súmula do STJ, porque há confusão entre credor e devedor. A tese
firmada no RE n.º 855.178 (Tema 793) não alterou a responsabilidade solidária dos entes públicos, mas apenas solucionou
a questão de eventual ressarcimento entre os obrigados, que poderão ser reembolsados através de pedido que poderá ser
realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, afastando-se a alegação de necessidade de inclusão da União
no polo passivo da demanda, além de se verificar a legitimidade passiva do Município. Devidamente comprovada a necessidade
de fornecimento de medicamentos prescritos por profissionais médicos, devidamente habilitados e vinculados à rede pública
de saúde, é dever dos entes públicos estadual e municial tomarem as providencias necessárias para resguardar a saúde e a
vida da parte (art. 196, da CF). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800196-30.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Maria Lucia Marinho de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
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Apelado: Banco Votorantim S.A.
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB: 18640/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL JUNTADA DE EXTRATO PELA PARTE AUTORA PRESCINDIBILIDADE DO
DOCUMENTO PARA A INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA RECURSO PROVIDO Não há como fazer prevalecer o entendimento
no sentido de que a juntada de extrato bancário seja documento indispensável para a interposição da demanda. O ônus da
prova, no sentido objetivo (que indica qual das partes deverá suportar os riscos do mau êxito da atividade probatória) deverá ser
sopesado na instrução do processo e não no momento da interposição da ação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800240-70.2020.8.12.0025
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Eva Aparecida Ribeiro do Espirito Santo
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogada: Natália Michelsen Pereira (OAB: 23302/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 44215/DF)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AFRONTA À DIALETICIDADE
-AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE DE CONTRATO
ANTERIORMENTE FIRMADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso, constata-se das razões de apelação, que a apelante expôs os fundamentos de
seu inconformismo, evidenciando o porquê de não se apresentar satisfeita com a sentença proferida na origem, perspectiva
que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II - Não demonstrado qualquer vício de consentimento na
formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade
das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é
medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800242-71.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Dalva Barboza de Almeida
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade e eficácia do
contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada pela apelante.
Apelação Cível nº 0800348-33.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Antonio Carlos Gonçalves
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade e eficácia do
contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada pelo apelante.
Apelação / Remessa Necessária nº 0800362-20.2019.8.12.0025
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Comarca de Bandeirantes
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Renato Cotrim Leal (OAB: 13773B/MS)
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Apelante: Município de Bandeirantes
Proc. Município: Wilson do Prado (OAB: 10435/MS)
Proc. Município: Marcos Tsuneo Shimizu (OAB: 22519A/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Apelado: Marcelino Ferreira de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Pedro de Luna Souza Leite
EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO DPEMS - DEVER INSCULPIDO NO ART. 196 DA CF/88 DIREITO SOCIAL
À SAÚDE - MEDICAMENTOS - SÚMULA 421 DO STJ - COM O PARECER DA PGJ - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso
universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer
outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. 2) Não cabem honorários advocatícios a
serem pagos para a DPE em desfavor do ente público estadual - incidência da súmula 421 do STJ, ainda em plena vigência. 3)
Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada em reexame necessário. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso e ratificaram a sentença, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800364-84.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Clarice Maria da Silva Torres
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Advogado: Paulo Roberto Vigna (OAB: 173477/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade e eficácia do
contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada pelo apelante.
Apelação Cível nº 0800384-23.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Rita Maria de Jesus
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 150126A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO
NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 330, DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o
indeferimento da petição inicial deu-se em razão de questão que não se encontra inserta no rol de hipóteses elencadas pelo
artigo 330, do Código Processual Civil, a sentença deve ser anulada e determinado o retorno dos autos à origem para o normal
prosseguimento do feito.
Remessa Necessária Cível nº 0800429-90.2020.8.12.0011
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coxim
Recorrido: Vanusa Alves da Silva
Advogada: Denise Tiosso Sabino (OAB: 6833/MS)
Advogado: Andre Luan da Silva Brito
Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Norton Riffel Camatte (OAB: 7128/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL MANTIDA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FGTS DEVIDO - JUROS
NA FORMA DO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (LEI ESPECÍFICA) - RESP REPETITIVO 1.614.874/
SC - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura desta ação. Há nulidade dos contratos firmados quando ausente
o requisito da temporariedade, prevista pelo artigo 37, I, II e IX, da CR, sendo devido o pagamento de FGTS no período não
atingido pela prescrição e efetivamente trabalhado (RE 765320/MG). Juros de mora devem obedecer ao comando contido no
Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF. Correção monetária deve seguir o índice da TR, por ser o índice adotado
em lei.
Apelação Cível nº 0800447-63.2020.8.12.0027
Comarca de Batayporã - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Helena Pereira da Costa Carmo
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogado: Iolanda Michelsen Pereira (OAB: 22603/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
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EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - REVOGAÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tendo a parte autora alterado
a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de
ser mantida a aplicação da pena porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. II - Para a revogação do benefício da justiça
gratuita, exige-se prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não interligado à forma
de atuação da parte no processo, e sendo assim, no caso, deve ser restabelecido tal benefício à parte autora, que não teve
alterada a sua situação de hipossuficiência econômica. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800466-54.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Alaide Correia da Silva
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL
PARA JUNTAR AOS AUTOS EXTRATOS BANCÁRIOS - EMENDA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESARRAZOABILIDADE - DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA
Parte AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PLEITO NÃO CONHECIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA
REFORMada - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.Conforme entendimento do STJ, “os documentos
indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação”. (REsp 1123195/SP, Rel.
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 03/02/2011).No caso, deve ser reformada a sentença
que indefere a inicial, considerando-a inepta, quando evidenciado nos autos que a parte autora trouxe os mínimos elementos
comprobatórios de seu direito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da
ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, conheceram parcialmente do reclamo e, nesta extensão, deram-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator .
Apelação / Remessa Necessária nº 0800470-87.2016.8.12.0014
Comarca de Maracaju - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Maracaju
Apelante: Jackline Lemos da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Thales Chalub Cerqueira (OAB: 113306/MG)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
Apelada: Jackline Lemos da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Thales Chalub Cerqueira (OAB: 113306/MG)
EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO – INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS FIXADOS NO RESP N.º 1.657.156/RJ – PROCESSO DISTRIBUÍDO
ANTERIORMENTE A 04.05.2018 – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADO – DIREITO À SAÚDE
GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE (ART. 196) – ISENÇÃO DE CUSTAS – HONORÁRIOS DEVIDOS SOMENTE PELO
MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA. A tese repetitiva firmada no REsp 1.657.156/RJ
apenas será aplicada nos processos que forem distribuídos a partir da data de publicação do acórdão - 04/05/2018 -, em razão
da modulação dos efeitos estabelecida no repetitivo. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles,
em conjunto ou isoladamente (Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal). O direito à vida é amplo e explicitamente protegido
pela Carta Magna (art. 196, da CF), havendo de se ter em conta, ademais, que se está tratando, no caso, de paciente idoso, ao
qual se aplica a Lei n.º 10.741/03. O profissional médico que acompanha o paciente, de regra, é quem indica o tratamento e
o medicamento que entende serem indispensáveis para a mantença da saúde deste, mormente porque tal profissional atende em
instituição vinculada a rede pública de saúde. As Fazendas Públicas Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas
processuais remanescentes, nos termos do art. 24, inciso I, do Regimento de Custas. Cabível a condenação do Município ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por não se confundir a pessoa do ente estatal com
a do ente municipal. A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior têm assentado o entendimento de que não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante,
conforme Enunciado n.º 421, da Súmula do STJ, porque há confusão entre credor e devedor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, com o parecer,
nos termos do voto do relator.
Apelação Cível nº 0800484-09.2019.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
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Apelante: Eurides Fernandes Mesquita
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE QUE O CONSUMIDOR RECEBEU A QUANTIA
CONTRATADA - PARTE REQUERIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA - LEGALIDADE DA DÍVIDA
- DEMONSTRADA - PEDIDO IMPROCEDENTE - PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU A VERDADE
DOS FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - MATÉRIAS
PREJUDICADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Conforme corretamente fundamentado na sentença e diferentemente do asseverado pelo suplicante, o requerido logrou êxito
sim em comprovar a contratação do empréstimo consignado. Logo, o apelado se desincumbiu da responsabilidade invocada
pelo apelante, porquanto o empréstimo consignado foi efetivamente contraído por este que, inclusive, foi o beneficiado com o
valor correspondente à obrigação que assumiu, importando na excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor. Demonstrado nos autos que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade
aplicada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC. Em virtude do resultado do julgamento, resta
prejudicada a apreciação do cabimento dos danos morais, materiais, inversão do ônus de sucumbência e majoração dos
honorários advocatícios. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade conheceram em parte do recurso e na parte conhecida negaram provimento,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800543-63.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: José Berto da Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL JUNTADA DE EXTRATO PELA PARTE AUTORA PRESCINDIBILIDADE DO
DOCUMENTO PARA A INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA RECURSO PROVIDO Não há como fazer prevalecer o entendimento
no sentido de que a juntada de extrato bancário seja documento indispensável para a interposição da demanda. O ônus da
prova, no sentido objetivo (que indica qual das partes deverá suportar os riscos do mau êxito da atividade probatória) deverá ser
sopesado na instrução do processo e não no momento da interposição da ação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800584-21.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Terezinha Luiz Boita
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 15899/MS)
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - ARTIGO
332, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
SENTENÇA ANULADA. Há cerceamento de defesa quando a parte tem o legítimo interesse em produzir determinada prova e,
no entanto, é impedida de fazê-lo. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso e anularam a
sentença, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800621-93.2020.8.12.0020
Comarca de Rio Brilhante - Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Sebastiana Ortiz da Silva
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/SP)
EMENTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTOS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA - PARTE DEVE PROVER O
JUÍZO DE UM MÍNIMO PROBATÓRIO PARA QUE A AÇÃO SEJA RECEBIDA E TENHA CURSO, NADA OBSTANTE PODER
SE VALER, NO TRANSCORRER DO PROCESSO, DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
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Apelação Cível nº 0800728-10.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S. A. - Em Liquidação Extrajudicial
Advogado: Maria Emilia Gonçalves de Rueda (OAB: 23748/PE)
Advogado: Thiago Chastel França (OAB: 19800/MS)
Apelada: Kayane Almeida de Barros
RepreLeg: Nana Neves de Almeida
Advogado: Elton Leal Loureiro (OAB: 11766/MS)
Apelada: Nana Neves de Almeida
Advogado: Elton Leal Loureiro (OAB: 11766/MS)
Apelado: Consórcio Guaicururs
Advogado: Felipe Barbosa da Silva (OAB: 15546/MS)
EMENTA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR
DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, ALÉM DA VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE
PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORAS, BEM COMO A NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
NO QUADRO GERAL DE CREDORES - AFASTADA - MÉRITO - COLISÃO ENTRE ÔNIBUS DA MESMA EMPRESA - CULPA
EXCLUSIVA DOS MOTORISTAS DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
SEGURADORA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO E DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - COMPENSAÇÃO
DODPVAT- POSSIBILIDADE - SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o regime de liquidação extrajudicial não acarreta nas suspensões das ações de que se
encontram na fase de conhecimento, nem mesmo de sujeição do crédito da parte autora à habilitação no plano recuperacional,
já que ainda não é definitivo, devendo se sujeitar ao juízo universal apenas quando for o caso da prática de atos executivos
que possam afetar o patrimônio da instituição financeira. II. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva
a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte. III. Diante da inexistência de qualquer excludente
da responsabilidade da empresa transportadora, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu o dever de
responder pelos danos advindos do sinistro narrado nos autos. IV. A seguradora denunciada, aceitando a denunciação ou
contestando o pedido de reparação de danos formulado, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537 do STJ). V. O valor arbitrado
a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor,
guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Atendidos tais parâmetros, impõe-se a manutenção
do montante fixado em primeiro grau. VI. De acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde o
evento danoso, em caso de responsabilidade civil extracontratual. No caso, a sentença que definiu como termo inicial a citação
deverá ser mantida para não se incorrer nareformatioinpejus. VII. Conforme Súmula nº 362/STJ, a correção monetária incide a
contar do arbitramento da indenização por danos morais. VIII. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada a título de danos morais, consoante Súmula 246 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, em parte com o parecer,
rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800750-36.2018.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Antônia Gonçalves
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ADSTRIÇÃO
À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e
em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo
da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima. Evidenciada a inexistência da
contratação é certo o dever de restituição, que deve ocorrer na forma simples, eis que a jurisprudência desta Corte Estadual é
uníssona no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível se comprovada expressa má-fé por parte da instituição
bancária. Recurso conhecido e desprovido.
Apelação Cível nº 0800818-73.2020.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Constância Francisca Duarte Puker
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogado: Fabricio Fernando Graebin (OAB: 23844/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CUMULADA COM
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PEDIDO DE DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE DANOS MORAIS ADVINDOS DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA
DECORRENTE DO COMPROMETIMENTO INDEVIDO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em
que pese a não apresentação pela instituição financeira do contrato de Reserva de Margem Consignável - RMC para cartão de
crédito devidamente assinado pela autora, a condenação por dano moral exige comprovação da existência do dano relatado, de
modo que não há a responsabilização se ela não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, CPC).
Apelação Cível nº 0800824-23.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: ABAMSP- Associação Beneficente de Auxilio Mutuo ao Servidor Público
Advogado: Samuel Oliveira Maciel (OAB: 72793/MG)
Advogada: Amanda Juliele Gomes da Silva (OAB: 165687/MG)
Apelado: Arivaldo Silvestre Alves
Advogado: Alex Antonio Ramires dos Santos Fernandes (OAB: 13452/MS)
Advogada: Letícia Oliveira Brandão dos Santos Ramires (OAB: 13661/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
EMENTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM - RECURSO DA ENTIDADE ASSOCIATIVA - MÉRITO - DESCONTOS DE MENSALIDADE
DE ENTIDADE ASSOCIATIVA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ASSOCIAÇÃO NO QUE SE REFERE AOS DESCONTOS DE VALORES
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES PRECEDENTES DO STJ - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, QUE DEVE SE DAR NA FORMA SINGELA
- COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DE APENAS UMA MENSALIDADE - VALOR MÓDICO QUE NÃO COMPROMETE A RENDA
MENSAL DO RECORRIDO - ELEMENTOS TRAZIDOS PELO APELADO, NA ORIGEM, NÃO COMPROVAM A OCORRÊNCIA
DE DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ABALAR A ESFERA PSÍQUICA DA PARTE
- IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS MANTIDA - SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0800908-70.2017.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Célia Moura Nunes
Advogado: Mayke Fernandes Guedes Sena (OAB: 20906/MS)
Advogado: Wilson Fernandes Sena Júnior (OAB: 12990/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Carlos Felipe da Silva Ribeiro (OAB: 158463/RJ)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE - CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS
- IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO DA SEGURADA PARA ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA - RECURSO
PROVIDO. Nos termos do artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for
considerado incapaz e impossibilitado de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.
Apelação Cível nº 0800909-33.2019.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Maria Raimunda Bezerra
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - ação declaratória de nulidade, inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, ausência
do efetivo proveito, cumulada com repetição de indébito e danos morais - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - PARTE AUTORA ANALFABETA - TRANSCURSO DO PRAZO DE EMENDA DA
INICIAL SEM REGULARIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não atendida
a determinação de emenda à inicial para que a autora regularizasse a representação processual, deve ser mantida a extinção do
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do CPC e art. 485, I, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800944-83.2019.8.12.0004
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Apelante: Rosilene Martins
Advogada: Meridiane Tibulo Wegner (OAB: 10627/MS)
Advogado: Arno Adolfo Wegner (OAB: 12714/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COBRANÇA DE TARIFAS
BANCÁRIAS - CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECORRENTE ANALFABETA
- AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE UMA TESTEMUNHA NO ATO DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO DESNATURA
A RELAÇÃO JURIDICA QUANDO COMPROVADA QUE A CONTA FOI UTILIZADA NÃO APENAS PARA RECEBIMENTO
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DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ISENTO - DESNATURAMENTO DA CONTASALÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DESCONTO DE ANUIDADE - COMPROVAÇÃO
DE RECEBIMENTO DE VALORES QUE INDICAM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) VALIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram povimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Remessa Necessária Cível nº 0800965-33.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia
Apelante: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Gabriela Brum Colombo (OAB: 21814/MS)
Apelado: Maykon Hoffemeister Feitoza
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIA INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL - PAGAMENTO DEVIDO DIRETAMENTE AO AGENTE - MERO REPASSE DA VERBA PELO
MUNICÍPIO - DESNECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VERBA NÃO SALARIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. O agente comunitário de saúde faz jus ao recebimento da verba instituída pelo Ministério da Saúde denominado de
incentivo adicional, que não se confunde com incentivo de custeio, destinado aos municípios para a implantação e manutenção
do programa de agentes comunitários de saúde. O incentivo adicional foi criado para ser destinado diretamente aos agentes
comunitários de saúde, através de recebimento de parcela anual, cuja finalidade se deve à função desempenhada pelos agentes
comunitários de saúde. Recurso desprovido.
Apelação Cível nº 0800972-33.2020.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Nauri Lopes Correa
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM
DOBRO E DANO MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade
e eficácia do contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada
pelo apelante.
Apelação Cível nº 0800988-45.2020.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Regiane Caetano da Silva
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO AUMENTADO ADSTRIÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio
do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da
vítima. Evidenciada a inexistência da contratação é certo o dever de restituição, que deve ocorrer na forma simples, eis que
a jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível se comprovada
expressa má-fé por parte da instituição bancária.
Apelação Cível nº 0801008-06.2019.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Fábia Maria Marques
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - APELO NÃO
PROVIDO. Quanto à má-fé processual da parte autora, é ela evidente, porquanto ajuizou a presente demanda, sustentando
uma fraude inexistente, haja vista ter sido quem efetivamente contratou empréstimo consignado e dele se beneficiou. Ademais,
mesmo após juntado na contestação, pelo réu, os documentos relativos a obrigação impugnada, a recorrente não desistiu da
demanda, o que reforça a condenação em questão e no percentual fixado na sentença. Assim, a conduta do requerente denota
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efetivamente sua deslealdade processual, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, devendo responder pelo dano processual
previsto no art. 81, § 2º, do CPC, às penas por litigância de má-fé, conforme fixada na sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0801020-13.2016.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB: 14924A/MS)
Apelada: Telma Beatriz Torres Costa Pinto
Advogado: Fabio Eduardo Ravaneda (OAB: 19018/MS)
Interessado: Ativos S.A.Securitizadora de Créditos Financeiros Ltda. Advogado Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli
Advogado: Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli (OAB: 8927/SC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE
DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - APRESENTAÇÃO
PARCIAL DOS DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA DEVIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram povimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0801067-29.2020.8.12.0010
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Apelante: Suelen Duarte Nunes da Silva
Advogado: Cristiano Bueno do Prado (OAB: 16742/MS)
Apelada: Suelen Duarte Nunes da Silva
Advogado: Cristiano Bueno do Prado (OAB: 16742/MS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE
IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
MANTIDO - SÚMULA 54 STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS. I. De acordo com o entendimento consolidado desta Corte, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a comunicação
prévia, antes da inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, é dever da arquivista, de modo que é inarredável
sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. II. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus
da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III. Não tendo a
ré se desincumbido do ônus de comprovar a notificação prévia da autora, resta configurado o ato ilícito ensejador do dever de
indenizar pelos danos morais. IV. Sabe-se que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito gera danos morais in re
ipsa, qual seja, aqueles que independem da comprovação do dano. V. A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente
arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto
e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem
exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, devendo, na hipótese ser mantido o valor fixado na
origem, por atender aos mencionados parâmetros. VI. O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar,
no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. VII. A fixação dos honorários advocatícios em
10% do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, motivo
pelo qual a manutenção é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do
voto do relator..
Apelação Cível nº 0801120-44.2020.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Leonildo dos Santos
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA
CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não
demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação
contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência
do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela
qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
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Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0801315-94.2014.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Joanara Hanny Messias Gomes
Apelado: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Fabio Castro Leandro (OAB: 9448/MS)
Proc. Município: Karinne Stahlke Carneiro (OAB: 23306/MS)
Interessada: Patrícia Fagundes Soares
Advogado: Lucas Tobias Arguello (OAB: 20778/MS)
Interessada: Carolina de Castro Ferreira
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Danielle Luzia Ramos de Moraes Navarro
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Edninha José de Paiva
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Joice de Oliveira Estevam
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessado: Nelídia Amélia da Silva Ferreira
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Soíla Thaís Rockel Flores
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Valdelice Cruz da Silva Souza
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PREENCHIMENTO DE VAGAS PURAS
POR PROFESSOR CONTRATADO - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO
- CONCURSADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - REMESSA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. É ônus do autor a prova
do fato constitutivo de seu direito. A dinamização probatória dar-se-á para situações excepcionais (§ 3º, art. 373, CPC), não
presentes na espécie. Afasta-se a alegação de descumprimento pelo apelado da determinação judicial porquanto, ainda
que supostamente desordenada, como alegado pela apelante, as cumpriu. O surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e
imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma
cabal pelo candidato (STF, RE 837.311-RG, DJe-236 de 01/12/2014 - Repercussão Geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade rejeitaram a preliminar
de cerceamento de defesa e acolheram a impugnação a gratuidade da justiça; no mérito negaram provimento ao recurso nos
termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801320-59.2018.8.12.0051
Comarca de Itaquiraí - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Alciso Ferreira dos Santos
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogado: Iolanda Michelsen Pereira (OAB: 22603/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Advogado: Wellington Gonçalves (OAB: 16744/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MÉRITO RECURSAL - COBRANÇA
DE TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO BANCO RÉU
- TRANSAÇÕES DIVERSAS DA CONTA SALÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em conta-salário é vedado o acolhimento de crédito de origem distinta (art. 5º,
da Resolução/BACEN nº 3.402/06), já que se destina exclusivamente ao recebimento de salários, aposentadorias e similares,
o que não ocorre na espécie, porquanto existente movimentações bancárias diversas, evidenciando a utilização de outros
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serviços, não gratuitos disponibilizados pelo banco. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801528-98.2020.8.12.0010
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Doroti Donaria dos Santos
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONDENAÇÃO
EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU A VERDADE DOS
FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado nos autos
que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade aplicada por litigância de má-fé, nos termos do
artigo 80, inciso II, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0801849-16.2019.8.12.0028/50000
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Adriano Aparecido Arrias de Lima (OAB: 12307/MS)
Embargado: Alcides Barbosa Junior
Advogado: Gilmar José Sales Dias (OAB: 11156/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO VERIFICADO - OMISSÃO QUANTO AO
CAPÍTULO DOS JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Os embargos
de declaração têm por finalidade completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em
erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022, NCPC. Os juros de mora no caso de pagamentos
de verbas remuneratórias em atraso são devidos a partir da citação. Embargos de declaração acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0801850-31.2015.8.12.0031/50000
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Embargante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Interessado: Município de Caarapó
Proc. Município: Angela Cristina Diniz Bezerra Carniel (OAB: 9157/MS)
Interessada: Luciana Sita Dourado
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEU FAVOR POR
PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, TENDO EM VISTA CONFIGURAR
HIPÓTESE DE CONFUSÃO, POR SE TRATAR DE INSTITUIÇÃO QUE COMPÕE O MESMO ENTE FEDERATIVO (ESTADO) PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - SÚMULA Nº 421 DO STJ - ACÓRDÃO
MANTIDO - TENTATIVA DE REJULGAMENTO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os
embargos, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0802005-03.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Paulo Cézar Guedes Marinho
Advogado: Camila Aparecida Procópio Bonatto (OAB: 19624/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Arlethe Maria de Souza (OAB: 5071/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSOR - PERÍODOS CONSECUTIVOS - NULIDADE - FGTS DEVIDO - RECURSO PROVIDO. A Lei deve estabelecer os
casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Se os
contratos são renovados de forma excessiva, há um desvirtuamento do instituto, apontando para a sua nulidade. Reconhecida
a nulidade dos contratos celebrados pela administração, surge o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS, conforme
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
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Apelação Cível nº 0802062-41.2017.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Valdeci Bernardo Filho
Advogada: Cassandra Araújo Delgado Gonzales Abatte (OAB: 12554/MS)
Apelado: João Bloemer
Advogado: José André Rocha de Moraes (OAB: 2865/MS)
EMENTA - EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - O NOVO CPC
NÃO PREVÊ MAIS A FIGURA DOS EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA ART. 903, §4º DO
CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Novo Código de Processo Civil extinguiu a via de embargos de embargos
à adjudicação, anteriormente prevista no art. 746 do CPC/73, sendo que agora, o art. 903, §4º do novo CPC/2015 apenas prevê
a possibilidade de ação autônoma para discussão acerca da legalidade da adjudicação operada. A decisão que aprecia os
embargos de declaração incorpora-se à decisão atacada, uma vez que é apenas seu complemento. Desse modo, considerando
que a decisão embargada, proferida nos autos da execução, é de natureza interlocutória, o meio correto de impugnação seria
a interposição de agravo de instrumento e não a inexistente via de embargos à adjudicação, como fez o apelante. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0802691-76.2018.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Elidia Elvira Canato Silva
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Elaine Araujo Matheus (OAB: 23444/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Interessado: Itaú Unibanco S.a.
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU
A VERDADE DOS FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade aplicada por litigância
de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0802692-42.2018.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Maria Cristina Davalos
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 17213A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovada a ocorrência de qualquer desconto no benefício da parte autora, não
há que se falar em indenização pordanosmorais pela simples reserva de margem consignável. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802876-80.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Rafaela Barros de Brito
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS INDEVIDAMENTE - RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inexistindo o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico
é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte
da instituição financeira ré, que deve se dar de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé. II - A fixação do
quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em
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consideração as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de
maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima,
devendo, na hipótese ser mantido para atender aos mencionados parâmetros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0803053-58.2019.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Iano Shiroma
Apelante: Municipio de Corumbá
Proc. Município: Natália Romero Gonçalves Dias Santos (OAB: 9316/MS)
Apelado: Manoel Gomes
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Iano Shiroma
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
- PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO - PERDA ANTERIOR DA VISÃO DO OLHO
ESQUERDO - DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DEVER CONSTITUCIONAL - ART. 196, CF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INDEVIDO O PAGAMENTO PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - PREQUESTIONAMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA
EM REMESSA NECESSÁRIA. O dever do Estado, no significado genérico, em garantir a prestação assistencial à saúde não
pode esbarrar em legislação infraconstitucional envolvendo interesse financeiro, devendo ser afastada toda e qualquer postura
tendente a negar a consecução desses direitos, para prevalecer o respeito incondicional à vida. No caso dos autos, restou
devidamente comprovado que o autor apresenta cegueira no olho esquerdo e retinopatia diabética com catarata no olho direito
(CID10: H25.9 - Catarata Senil, H251 - Catarata Senil Nuclear), necessitando submeter-se a cirurgia de catarata no olho direito,
sob pena de perder a visão, caso isso não seja feito em um período de 6 (seis) meses. Vale ressaltar ainda que o autor já
perdeu a visão do olho esquerdo ante a demora na realização do atendimento pela rede pública. Observo ainda que tratase de pessoa idosa e que já vem sendo atendida pelo SUS. Apesar do argumento da reserva do possível ser relevante e de
observância indispensável, não se pode admitir que um interesse financeiro e secundário do Estado se sobreponha ao direito
à saúde e à vida, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento da República
Federativa do Brasil, bem como causar dano reverso efetivamente maior para o paciente. Oshonoráriosadvocatícios não são
devidos à DefensoriaPúblicaquando ela atua contra a pessoa jurídica de direitopúblicoà qual pertença.” (Súmula 421).* A C Ó R
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento aos recursos voluntários e ratificaram a sentença, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0803756-51.2018.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Joana Maria Vieira de Jesus
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTE AUTORA APENAS COM BAIXA INSTRUÇÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO
- DESNECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser reformada a sentença que indeferiu
a petição inicial, ante a ausência de regularização da representação processual por procuração outorgada por instrumento
público, determinando-se o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito, eis que a parte autora não se
declarou analfabeta, apenas com baixa instrução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Remessa Necessária Cível nº 0804160-44.2018.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba
Recorrido: Mariana Leal de Souza
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Advogado: Redvaguiner Garcia de Souza (OAB: 17198/MS)
Recorrido: Município de Paranaíba
Proc. Município: Adailda Lopes de Oliveira Olanda (OAB: 8951/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DECRETO MUNICIPAL QUE REDUZIU OS VENCIMENTOS
DOS CARGOS COMISSIONADOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE
- IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - JUROS - ART. 1°-F, DA LEI N.º 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N.°
11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - RE N.º 870.947 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 4º, INCISO
II, DO CPC - ISENÇÃO DAS CUSTAS - RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o Órgão Especial desta Corte reconheceu
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a inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 16/2016 do Município de Paranaíba, que reduziu o subsídio e remuneração de
todos os cargos comissionados, não há falar em reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças
salariais. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do art. 1.º, da Lei n.º
9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009. Nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947
(tema 810), deve ser adotado o índice IPCA-E a título de correção monetária, por ser considerado o mais adequado para
recompor a perda do poder de compra. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A Fazenda Pública Municipal/
Estadual é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º
3.779/2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Apelação Cível nº 0804294-37.2019.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelada: Elen Aparecida Quirino Chaves
Advogado: George Roberto Buzeti (OAB: 10039O/MT)
Advogada: Ruth Marcela Souza Ferreira (OAB: 11180/MS)
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO INEXISTENTES – PRECLUSÃO
PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA SEGURADORA – DIREITO À INDENIZAÇÃO – REQUISITOS
LEGAIS CUMPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Invertido o ônus probatório, competia à seguradora
o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização. Não desincumbido o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
que foi minimamente ilustrado na exordial, é devida a indenização integral do seguro pleiteado. Recurso desprovido. A C Ó R
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Apelação Cível nº 0804932-21.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Jair Espíndula
Advogado: Vitor Moreira Murcia (OAB: 24360/MS)
Advogado: Raíssa Moreira (OAB: 17459/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: André Rennó Lima Guimarães de Andrade (OAB: 16125A/MS)
Advogado: Breiner Ricardo Diniz Resende Machado (OAB: 84400/MG)
Interessado: Palacios e Almeida Ltda (Lider Crédito)
Advogado: Raymundo Martins de Matos (OAB: 6599/MS)
Interessado: Luiz Carlos Cardoso Palácios
Advogado: Raymundo Martins de Matos (OAB: 6599/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MÉRITO RECURSAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO
- MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. I - Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente
comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a
declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização
por danos morais, como pretende o recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que
se impõe. II - Tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal,
consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena porlitigânciademá-fé, fixada na sentença
recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0805679-05.2018.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Arlethe Maria de Souza (OAB: 5071/MS)
Embargado: Marta Ferrante Gomes Pedrosa
Advogado: Aldair Capatti de Aquino (OAB: 2162/MS)
Advogado: Fausto Luis Rezende de Aquino (OAB: 11232/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
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ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos
termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0806194-46.2019.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Apelada: Grasiele Fernanda dos Santos`
Advogada: Stefania Kariely Moreira Lauton (OAB: 21897/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ALEGADA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO
QUE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - TESE QUE CONFLITA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 257 DO STJ LEGISLAÇÃO QUE NÃO EXIGE O PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COMO REQUISITO PARA A
CONCESSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Nexo de causalidade comprovado por
meio de documentos médicos, boletim de ocorrência e laudo pericial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0806196-76.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: José Luiz Arantes Fabris
Advogado: Rodrigo Coelho de Souza (OAB: 17301/MS)
Advogado: Wellington Coelho de Souza Júnior (OAB: 15475/MS)
Apelado: Panamericano - Arrendamento Mercantil S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - RMC - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE
DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando
suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há
justificativa para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento
de indenização por danos morais, como pretende o recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem
é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Remessa Necessária Cível nº 0808588-59.2014.8.12.0002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Dourados
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Michele Koehler (OAB: 82490/PR)
Recorrido: Mauro dos Santos Alesio
Advogada: Ady de Oliveira Moraes (OAB: 8468/MS)
Advogada: Gessiely Siqueira Matoso (OAB: 17091/MS)
Advogada: Daiany de Oliveira Moraes Gaspar (OAB: 12702/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA -APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ DEVIDA - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE
A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43, DA LEI N.º 8.213/91 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS E MORA DE
ACORDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 905, DO STJ - CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS AO FINAL, CASO O INSS
CONTINUE VENCIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO OBRIGATÓRIO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Aaposentadoriapor invalidez tem lugar quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível
dereabilitaçãopara o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42, da Lei n.º 8.213 /91. O termo
inicial do benefício deve ser de acordo com o disposto no artigo 43, da Lei n.º 8.213/91. O STJ, ao julgar o REsp 1.495.146/
MG, em sede de recurso repetitivo, firmou tese de que “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41- A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” O INSS não goza de isenção do
pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual, sujeitando-se ao
pagamento ao final, quando vencido. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que o vencido será condenado ao
pagamento de honorários ao advogado do vencedor.
Apelação Cível nº 0808962-68.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Amauri Barros Laurentino
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
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Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA E OU AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO EM RAZÃO DA
LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO QUANDO EM CURSO
IDÊNTICA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA - COMPROVADA LITISPENDÊNCIA, SENDO AMBAS AÇÕES PATROCINADAS
PELO MESMO ESCRITÓRIO E ASSINADAS DIGITALMENTE PELA MESMA ADVOGADA - ADVOGADA QUE DISTRIBUI NOVA
A AÇÃO E PETICIONA NO FEITO JÁ EM ANDAMENTO - COMPROVADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0810161-67.2016.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
Embargante: Denis Aguiar Pinheiro
Advogado: Marcus Vinicius Rodrigues da Luz (OAB: 17787/MS)
Advogado: Charles Machado Pedro (OAB: 16591/MS)
Embargante: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Embargado: Denis Aguiar Pinheiro
Advogado: Marcus Vinicius Rodrigues da Luz (OAB: 17787/MS)
Advogado: Charles Machado Pedro (OAB: 16591/MS)
Embargado: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogada: Gaya Lehn Schneider (OAB: 10766/MS)
Embargado: Mapfre Vida S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO DO AUTOR DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL PELAS
REQUERIDAS - VÍCIO EXISTENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DO AUTOR
REJEITADO - EMBARGOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos
de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. Nos termos da Súmula n.º 632, do STJ, a correção monetária sobre
a indenização securitária é devida desde a contratação do seguro, no entanto, havendo nos autos prova de que o capital
segurado foi posteriormente atualizado, verificando-se, assim, omissão/erro material na parte do acórdão que fixou o termo
inicial da correção, é de se acolher os aclaratórios para sanar o vício e evitar enriquecimento sem causa pela dupla incidência
do encargo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos de Denis e acolheram em parte os embargos de Bradesco, nos
termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0810319-54.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 15ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Apelado: Mauro Sergio dos Santos
Advogado: Willian Tápia Vargas (OAB: 10985/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT - NEXO CAUSALIDADE - BOLETIM DE
OCORRÊNCIA - DOCUMENTO PRESCINDÍVEL - RELATÓRIOS MÉDICOS RATIFICADOS PELO LAUDO PERICIAL - NEXO DE
CAUSALIDADE DEMONSTRADO - PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. A lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, de modo
que, em havendo nos autos outros elementos capazes de demonstrar a ocorrência do fato, despicienda a sua juntada nos autos.
No caso, há provas suficientes do nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e as lesões constatadas, não se
podendo dizer tratar-se de demanda carente de provas, pois os relatórios médicos juntados com a inicial estão em consonância
com a prova pericial produzida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0810567-85.2016.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Ipesa do Brasil Comércio de Produtos Plásticos Ltda
Advogado: Leandro Bueno Fonte (OAB: 271952/SP)
Advogado: Eduardo Lorenzetti Marques (OAB: 104543/SP)
Embargado: Galvão & Galvão Ltda
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA PARTE
RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de
declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da
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causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. Embargos
de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0821509-14.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Tatiana da Silva Lima
Advogada: Jakeline Lago Rodrigues dos Santos Banhara (OAB: 15994/MS)
Advogado: Márcio Souza de Almeida
Embargado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA
PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam
à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da
demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida
na via adequada. Ainda que interpostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios visando ao manejo dos
recursos excepcionais não podem ser acolhidos se ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
combatido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0821655-55.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Silvia Maria Tezelli
Advogado: Eder Wilson Gomes (OAB: 10187A/MS)
Apelado: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo
Advogado: André Nieto Moya (OAB: 235738/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA NA INICIAL ALTERAÇÃO DE PEDIDOS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ART. 334 DO CPC DEVIDAMENTE
REALIZADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os fundamentos constantes na apelação devem
referir-se às matérias apreciadas pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é
vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. Embora a apelante afirme
que a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não foi realizada pelo juízo, requerendo a nulidade da sentença,
extrai-se dos autos que o juiz observou regularmente o rito processual nos presentes autos, inclusive com a realização da
referida audiência, sem êxito na composição das partes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0831474-79.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Embargante: Francisco Grisai Leite da Rosa
Advogado: Osmar Cozzatti Neto (OAB: 16929/MS)
Embargado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Alexandre Ávalo Santana (OAB: 8621/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO - AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. Se não demonstrado no acórdão embargado
uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade rejeitaram os embargos, nos termos do voto do
Relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0831841-40.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Advogado: Luiz Antônio Filippelli (OAB: 56210/RS)
Advogado: Fernanda Dal Pont Giora (OAB: 82235/RS)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB: 56726/RS)
Embargado: Pedro Dias Lima
Advogada: Daniela Gomes Guimarães (OAB: 8701/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL CONSTATADO - INTEGRAÇÃO
DO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGAMENTO
PROFERIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de
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declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. Verificada a existência de erro material no acórdão, necessário o
acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer o ponto equivocado. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
acolherm os embargos, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0837785-23.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Nacir Cardoso Quintana
Advogado: Márcio Andlei de Souza (OAB: 15394/MS)
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: José Carlos Skrzyszowski Júnior (OAB: 6139A/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA
PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos
de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0841275-92.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Lilian Vitória de Souza Freitas
Advogada: Sonia Regina Vieira Khoury (OAB: 15539/PR)
Advogada: Michelle Guimarães David (OAB: 17245/MS)
Apelante: José Carlos Rodrigues de Freitas
Advogada: Sonia Regina Vieira Khoury (OAB: 15539/PR)
Advogada: Michelle Guimarães David (OAB: 17245/MS)
Advogado: Danielle Guimarães David (OAB: 15513/MS)
Apelado: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Advogado: Jorge André Ritzmann de Oliveira (OAB: 11985/SC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - FUNCEF – ENTIDADE FECHADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR – RECONVENÇÃO – FINANCIAMENTO IMÓVEL – CÁLCULO EM DESACORDO COM PREVISÃO
CONTRATUAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar em nulidade da
sentença por ausência de fundamentação nas situações em que o pronunciamento jurisdicional permitir inferir com clareza
as razões de decidir do julgador.A Súmula n.º 563 do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos contratos firmados com as entidades de previdência privada fechadas, por terem regulamentos próprios
que levam em consideração o associativismo e o mutualismo.Estando expressamente prevista no contrato de financiamento
de imóvel a cobrança de multa moratória, e considerando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao referido
contrato, não há falar na sua limitação.Reconhecida a ilegalidade na apuração do saldo devedor, sob pena de enriquecimento
ilícito, necessária a liquidação da sentença, a fim de que se apure o saldo credor e/ou devedor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a
preliminar de nulidade de sentença e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Apelação Cível nº 0900377-06.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Vara da Infância, Adolescência e do Idoso
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: R. B. G.
DPGE - 1ª Inst.: Amarildo Cabral (OAB: 9752/MS)
Apelado: W. de A. L.
DPGE - 1ª Inst.: Antônio César Bauermeister de Araújo (OAB: 8097/MS)
Apelado: R. F. G.
Advogada: Camila Corado Gabriel Lima (OAB: 24015/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Nicolau Bacarji Junior
Interessado: W. X.
DPGE - 1ª Inst.: Eugênio Luiz Dameão (OAB: 4655/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA DE PROTEÇÃO - MÉRITO - COMPROVAÇÃO DE GRAVES FATOS EM DESFAVOR
DA GENITORA DE MENORES IMPÚBERES - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO MELHOR
INTERESSE DA PROLE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E, COM O PARECER, DESPROVIDO. I - A
intervenção estatal nos casos em que se discute o interesse de crianças e adolescentes deve primar pela satisfação do melhor
interesse desses cidadãos em formação. II - Comprovado nos autos que a genitora não dispensou os cuidados necessários
aos filhos, submetendo-os as mais diversas situações de risco e negligência, conclui-se que não há qualquer possibilidade de
contato com aqueles, motivo pelo qual não comporta reforma a sentença recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
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Agravo de Instrumento nº 1404204-97.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Steve Ostin Barbosa Braz de Oliveira
Advogado: Lucas de Castro Cunha (OAB: 23406/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - Detran/ms
Procurador: Alandnir Cabral da Rocha (OAB: 7795/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROTESTO - IPVA - VEÍCULO
LEILOADO PARA DESMANCHE - IMPOSTOS POSTERIORES INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1º da
Resolução CONTRAN n º 11/1998, deve ser realizada a baixa do registro do veículo retirado de circulação por ter sido leiloado
como sucata. 2. O caso dos autos trata de veículo impossível de ser regularizado, fora de circulação, já que leiloado pelo próprio
Detran para desmanche (sucata), inexistindo razões para manter ativo o registro do bem e muito menos para dar continuidade
à cobrança de tributos e taxas a partir de então.* A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1409253-22.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: E. F. de S.
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Agravado: M. de C. G.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DECISÃO QUE DECLINA
DA COMPETÊNCIA E DETERMINA REMESSA DOS AUTOS À 6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR
DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - EVENTUAL NECESSIDADE PROBATÓRIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 2º, §4º, DA LEI Nº 12.153/2009. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Embargos de Declaração Cível nº 1410771-47.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Alan Cândido da Silva
Advogado: Alan Candido da Silva (OAB: 7865/MS)
Embargante: Yassue Regina Yura Morita
Advogado: Alan Candido da Silva (OAB: 7865/MS)
Embargado: Município de Paranaíba
Proc. Município: Liliane Aparecida dos Santos Martins (OAB: 18437/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO - DECISUM MANTIDO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração
têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme
jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a revisão de tema
satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. Embargos de declaração
rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1410914-36.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Luciana Barbosa Lyrio
Advogado: Raíra Albanez Viudes (OAB: 21649/MS)
Advogada: Maisa Oviedo Milandri (OAB: 17666/MS)
Agravado: Sidrolandia News
Agravado: Ivinotícias
Agravado: Aconteceu MS
Advogado: José Carlos Matos Rodrigues (OAB: 6914/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - NOTÍCIA VEICULADA EM PERIÓDICOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO
DIREITO - RECURSO DESPROVIDO Não tendo, em tese, as requeridas extrapolado o dever de informação, não se faz presente
o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência antecipada pleiteada. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1410935-12.2020.8.12.0000
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
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Agravante: I. dos A. G.
Advogado: Wellington Morais Salazar (OAB: 9414/MS)
Advogada: Karla Juvêncio Morais Salazar (OAB: 12192/MS)
Repre. Legal: Lucimara da Silva dos Anjos
Agravado: S. F. S. de S. S. E. LTDA.
Advogado: Abrahão Issa Neto (OAB: 83286/SP)
Advogado: Rodrigo Oliveira Alves de Lima (OAB: 445563/SP)
Advogado: Armando Coltro Évola (OAB: 391860/SP)
Advogado: Daniel Branco Brillinger (OAB: 296405/SP)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PACIENTE COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE SESSÕES DE PSICOTERAPIA
PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADA RECURSO PROVIDO. Do exame detido dos documentos
acostados aos autos, infere-se que o Agravo de Instrumento deve ser provido, a fim de que a agravada disponibilize o
tratamento ora requerido em favor da agravante, portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, haja vista a
presença inequívoca dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, de modo que a demora injustificada
na disponibilização do tratamento médico pode trazer prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da agravante, principalmente
na esfera educacional, conforme evidenciado no laudo médico Não há plausibilidade na insurgência de operadora de atividade
no ramo de saúde que se nega a autorizar o custeio das sessões à paciente acometida de Hiperatividade e Déficit de Atenção,
sob o argumento de que há limitação para o número de sessões, quando tal assertiva não encontra legitimidade conforme a lei
consumerista. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1411299-81.2020.8.12.0000
Comarca de Bataguassu - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: José Edvaldo dos Santos Amorim
Advogado: Jean Neves Mendonça (OAB: 14720/MS)
Agravado: Construcenter Material para Construção Ltda.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - ESPERA DE MAIS DE UM ANO PARA AJUIZAR
AÇÃO JUDICIAL DESDE O ALEGADO DESCUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão
de tutela provisória está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com a alegação de perigo na demora da
obtenção da tutela jurisdicional. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1412450-82.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Matilde Vieira Valdez
Advogado: Luiz Alexandre Arguilheira Gonçalves da Rosa (OAB: 22252/MS)
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
LitisPas: Banco Bmg S/A
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SALÁRIO - PERCENTUAL DE 35% DA REMUNERAÇÃO
- DECRETO MUNICIPAL N.º 13.870/2009 - PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovada a presença dos requisitos, deve ser reformada a decisão que
indeferiu o pedido. Tratando-se de funcionário público do Município de Campo Grande, a norma a ser aplicada ao caso é aquela
prevista no Decreto Municipal n.º 13.8970/2019, que limita as consignações voluntárias até 35% (trinta e cinco por cento), dos
quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para amortizações de despesas realizadas por meio de cartão de
crédito e/ou decorrentes de sua utilização com a finalidade de saque. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1412608-40.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Thiago Alves de Oliveira
Advogado: Lucas Petini Nunes (OAB: 18708/MS)
Advogado: Delcindo Afonso Vilela Junior (OAB: 12887/MS)
Agravado: José Roberto Spengler (Espólio)
RepreLeg: Débora de Melo Portela Spengler
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - QUEDA DO FATURAMENTO DO COMÉRCIO
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, não se verifica a possibilidade de suspensão
do pagamento do valor doalugueldurante o período da pandemia, devendo ser mantida a decisão que diante do faturamento
insuficiente da empresa locatária face ao fechamento do comércio local em razão da pandemia doCOVID-19, concedeu em parte
a tutela provisória determinando a redução provisória do valor do aluguel, o não reajuste do valor do aluguel no ano de 2020 e,
a não incidência de multa e juros nos valores dos alugueis e acessórios referents aos meses de fevereiro e março de 2020. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
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1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1412675-05.2020.8.12.0000
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Município de Bonito
Proc. Município: Edilson Júnior Arruda dos Santos (OAB: 19401/MS)
Agravado: Wala Engenharia Ltda
Advogado: Rafael dos Santos Paim Mendes (OAB: 15844/MS)
Advogado: Caio Moreno Rodrigues Sampaio (OAB: 17029/MS)
EMENTA - AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
- REQUISITOS DO ART. 151, V, DO CTN - RECURSO DESPROVIDO. O depósito do valor integral é somente uma das causas
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, já que a redação do art. 151 do CTN é clara em indicar outras causas, dentre
elas, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento nº 1412955-73.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026/MS)
Agravado: Carlos Alexandre de Araujo Santos
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ARBITRAMENTO DO VALOR
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3.º,
INCISO II, DO CPC - ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO N.º 232, DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. Considerando que o agravado é beneficiário da justiça gratuita e, caso vencido, os honorários deverão ser arcados
pelo Estado, a fixação do valor dos honorários deve observar o constante no artigo 95, § 3.º., inciso II, do CPC. O art. 95, § 3.º,
inciso II, do CPC é expresso em consignar a observância do valor dos honorários periciais à tabela do tribunal ou do Conselho
Nacional de Justiça e certo que este último órgão editou a Resolução n.º 232 estabelecendo os parâmetros de fixação desses
honorários, restando autorizada diante do caso concreto a estipulação em até cinco vezes o montante previsto na tabela da
resolução (artigo 1.º, § 4.º, da Resolução n.º 232/CNJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1413213-83.2020.8.12.0000
Comarca de Bela Vista - 1ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: D. F. A.
Advogada: Deborah Maciel Mosqueira (OAB: 5809/MS)
Agravante: F. C.
Advogada: Deborah Maciel Mosqueira (OAB: 5809/MS)
Agravado: P. C. C. A.
Advogado: Marcos W. de Souza Pereira (OAB: 16787/MS)
Interessado: B. C. F. A.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - GUARDA EXERCIDA
PELA GENITORA - DIREITO DE VISITAS DO GENITOR -. PRESERVAÇÃO DO BEM ESTAR DA INFANTE - AUSÊNCIA DE FATOS
E ELEMENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA DO PAI - NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA. PARA ESTABELECIMENTO DE
VÍNCULOS AFETIVOS - RECURSO DESPROVIDO.* 1. Nas ações relativas à guarda e regulamentação de visitas deve ser levado
em conta precipuamente o interesse da criança, de forma a preencher todos os aspectos referentes ao seu desenvolvimento,
sejam eles econômicos, educacionais, emocionais, psicológicos ouafetivos. 2. Apenas em situações excepcionais, quando
constatadas circunstâncias de risco e extrema vulnerabilidade, poderá ser limitada ou condicionada a visitação pelo genitor que
não detém a guarda do filho, privilegiando-se, assim, o direito da criança ou adolescente de conviver com a família natural,de
modo a reforçar o vínculo familiar, o afeto recíproco e o desenvolvimento saudável da criança.* A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1413254-50.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Cláudia Adriana Freitas Silveira
Advogado: Eros Sant´anna Betoni (OAB: 348013/SP)
Agravado: Município de Paranaíba
Proc. Município: Ruth Marcela Souza Ferreira (OAB: 11180/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTRAMINUTA -PERDADOOBJETO- AFASTADA - MÉRITO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇAGRATUITA
NA ORIGEM- AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há que se falar em reconhecimento da prejudicialidadedorecurso, em virtude
deperdadeobjetopelo recolhimento das custas iniciais, uma vez que o reclamo interposto para discutir sobre a concessão de
justiça gratuita à autora não foi recebido em seu efeito suspensivo. Deve ser mantida a decisão que revogou a justiça gratuita
concedida à agravante, pois não demonstrou satisfatoriamente que suas despesas mensais comprometam seus rendimentos
a ponto tal, que não disponha de recursos para o recolhimento das despesas processuais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
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discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a
preliminar de contrarrazões e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413400-91.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Carlos Dias
DPGE - 1ª Inst.: Eni Maria Sezerino Diniz (OAB: 5162/MS)
Agravado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Proc. Município: Lorena Ibrahim Barbosa Cunha (OAB: 11676/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SUSPENSÃO DA CIRURGIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS PROCEDIMENTO MÉDICO ELETIVO ESSENCIAL - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO - DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Apesar da pandemia causada pelo Coronavírus, os serviços médicos eletivos não podem
parar por prazo indeterminado, até porque o próprio ente público editou resoluções possibilitando a retomada das cirurgias
eletivas pela rede pública estadual. Logo, a decisão agravada deve ser reformada, para que seja dado prosseguimento ao
cumprimento provisório de sentença que condenou os agravados ao fornecimento de tratamento cirúrgico ao agravante. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1413704-90.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Clarimer de Meira Navarro
Advogada: Alessandra Leite Sobreira (OAB: 138118/RJ)
Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
Advogado: Marcos Vinicius Barros Ottoni (OAB: 16785/DF)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PRAZO PRESCRICIONAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA IMPENHORABILIDADE DE VALORES PENHORADOS EM CONTA
BANCÁRIA VIA BACEN JUD DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES REFEREM-SE AO SALÁRIO DA PARTE REQUERIDA
IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O vencimento antecipado
do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do término
da avença. A lei processual assegura a possibilidade de a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta bancária,
ressalvando, porém, a impenhorabilidade dos proventos de salário, atribuindo à parte executada o ônus de comprovar a natureza
alimentar do respectivo valor (art. 854, § 3º, do CPC). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1413798-38.2020.8.12.0000
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Renata Feitoza Santos
DPGE - 1ª Inst.: Marcelo Marinho da Silva (OAB: 609675/DP)
DPGE - 2ª Inst.: Olga Lemos Cardoso de Marco
Agravado: Município de Amambai
Proc. Município: Adriano de Camargo (OAB: 11885/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - TEMA 793, DO
STF - REAFIRMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A fixação pelo STF doTema793no
julgamento do RE nº 855.178- SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade
dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição
de competências. Não se observa que o entendimentodaSuprema Corte altere a ocorrênciadasolidariedade passiva, nem se
traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidadedainclusãodaUniãono pólo passivodademanda. Mantida
a solidariedade passiva, é descabida a pretensão de redirecionamento da demanda apenas para a União. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 1413953-41.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Coxim - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: M. C. F. B.
Advogada: Francisca Antonia Ferreira de Lima (OAB: 13715/MS)
Advogado: Fabiane Franca de Morais (OAB: 18442/MS)
Advogada: Fernanda Szochalewicz Loureiro Lopes (OAB: 19097/MS)
Agravado: P. L.
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Advogado: Pedro Ronny Argerin (OAB: 4883/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RECORRENTE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não
demonstradas pela parte agravante razões suficientes a alterar o quanto decidido, sem indicação de injustiça ou ilegalidade no
decisum, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1413979-39.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: A. C. C.
Advogado: Vinicius Martins Pereira da Silva (OAB: 22382/MS)
Advogada: Maria Auxiliadora Cestari Baruki Neves (OAB: 2297/MS)
Advogado: Otávio Ferreira Neves Neto (OAB: 13432/MS)
Agravado: J. A. O.
Advogado: Lylian Chaparro Magalhães Garcia, (OAB: 23269/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE GUARDA E TUTELA DE URGÊNCIA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS PELAS
PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar para
regulamentação de visitas, eis que, a despeito da necessidade de manter o convívio familiar, deve-se primeiro resguardar e
proteger a infante, impondo-se imprescindível a instrução probatória para estabelecer, com segurança, qual a melhor forma
de regulamentação das visitas da menor pelo pai. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414382-08.2020.8.12.0000
Comarca de São Gabriel do Oeste - 2ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Nelson Cardoso de Araujo
Advogado: Antônio Carlos Ferreira (OAB: 2953B/MS)
Advogado: Igor Del Campo Fioravante Ferreira (OAB: 12522/MS)
Advogado: Felipe Acco Rodrigues (OAB: 14958/MS)
Advogado: Vitor Del Campo Fioravante Ferreira (OAB: 21632/MS)
Advogado: Maurício Dorácio Mendes (OAB: 133066/SP)
Advogado: Marcelo Dorácio Mendes (OAB: 136709/SP)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS
PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS EM RELAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA
- LAUDO EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A fidelidade ao título deve
ser observada para que as partes obtenham exatamente aquilo que foi determinado na sentença. Assim, se o comando do
julgamento é no sentido de que seja feita a atualização dos valores decorrentes de expurgo inflacionário, e as planilhas assim
o fazem, não há qualquer alteração a ser realizada. Por outro lado, não há qualquer incorreção se o perito utiliza, no momento
de atualizar os valores, os fatores decorrentes de alterações normativas, relacionadas à moeda (Plano Real), algumas inclusive
benéficas para o agravante. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414518-05.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Regina Celia Bressan
Advogada: Corini Adriana Maljaars (OAB: 18760/MS)
Agravado: Banco Volkswagen S.A.
Advogado: Dante Mariano Gregnanin Sobrinho (OAB: 21614/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
- PLEITO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MORA - DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a liminar de busca e apreensão, eis que
o pedido de demanda revisional não é suficiente para descaracterizar a mora e impedir o deferimento e cumprimento da medida.
Agravo de Instrumento nº 1414880-07.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Vagner Teixeira Santos
Advogado: Gilberto Marin Dauzacker (OAB: 20040/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - VALOR DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS - REDUÇÃO DA VERBA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INAPLICABILIDADE DA PORTARIA 190/2019 EDITADA POR ESTA CORTE - RECURSO NÃO PROVIDO. A Portaria nº 190/2019
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editada por esta Corte que fixa os honorários periciais no casos de DPVAT em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) não tem
aplicação na presente demanda, uma vez que referida legislação foi editada para regulamentar as perícias realizadas nos
processos inseridos no mutirão do DPVAT, visando a conciliação em todo o Estado, o que não é o caso dos autos. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1414951-09.2020.8.12.0000
Comarca de Bataguassu - 2ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: João de Barros
Advogado: Deilon Renato Souza Muchon (OAB: 19199/MS)
Advogado: Luiz Carlos Galindo Júnior (OAB: 7536/MS)
Agravado: Generali Brasil Seguros S.A
Advogado: Bruno Leite de Almeida (OAB: 95935/RJ)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
EM GRUPO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO - REFORMA QUE SE IMPÕE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, compete à
Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento das ações indenizatórias decorrentes de seguro de vida em grupo. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1415126-03.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Ayres Cândido de Paula Neto
Advogado: Alexandre Chadid Warpechowski (OAB: 12195/MS)
Agravado: Prefeito Municipal de Campo Grande/MS
Agravado: Secretário Municipal de Gestão de Campo Grande/MS
Agravado: Município de Campo Grande
Proc. Município: João Afrânio Montenegro Júnior (OAB: 25601A/MS)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que, até o presente momento perdura o
estado de calamidade pública, bem como que não se tem qualquer previsão acerca da data que cessará, é certo que o prazo
de validade do concurso continua vigente por tempo indeterminado, posto que suspenso antes do seu fim. Assim, em razão
de estar dentro do prazo de validade, a Administração possui oportunidade e conveniência para nomeação em momento que
achar adequado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, contra o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1415130-40.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Zilda Basilio da Silva Pereira
Advogado: Rafael Lima de Souza Nantes (OAB: 20000/MS)
Agravado: Banco Losango S.A. - Banco Multiplo
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RETIRADA DO NOME DA AUTORA
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da
tutela provisória de urgência, é imprescindível a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a medida antecipatória que visa à exclusão do nome da recorrente dos
cadastros de proteção ao crédito. Reconhecida a existência de relação jurídica, incumbe ao autor comprovar o pagamento do
débito para que seja deferida tutela de urgência para exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1415466-44.2020.8.12.0000
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado: João Thomaz Prazeres Gondim (OAB: 18694/ES)
Agravada: Marcelina Almeida Marques
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DO
CONTRATO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. É possível o julgador estabelecer prazo
para a apresentação de documento contratual sob pena de multa com valor diário e duração limitada, proporcional e razoável,
a fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

141

Agravo de Instrumento nº 1416293-55.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Agro Bonser Comércio e Representações Ltda
Advogado: Itacir Molossi (OAB: 4350/MS)
Agravado: Leopoldo Fernandes da Silva Lopes
Advogado: Aldo Mario Freitas Lopes (OAB: 2679/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CRÉDITO DO
DEVEDOR EM PROCESSO DE EXECUÇÃO MANEJADO CONTRA TERCEIRO - FATO QUE NÃO IMPORTA EM PAGAMENTO
POR SUB-ROGAÇÃO - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO ART. 778, §1º, DO CPC - NECESSIDADE DE EFETIVA
QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sub-rogação prevista
pelo art. 778, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pagamento por sub-rogação, tratando-se de hipótese
de legitimação extraordinária, conferida ao credor que efetivou penhora no rosto dos autos do processo de execução manejada
por seu devedor contra terceiro, evitando que a desídia daquele no manejo processual prejudique a solução da demanda. Por
conseguinte, incabível o pedido de extinção da execução enquanto não houver efetiva satisfação do crédito perseguido. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 2000254-31.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Suleimar Sousa Schröder Rosa (OAB: 7548/MS)
Embargada: Sabrina Gomes dos Santos Ferreira
RepreLeg: Adriana Gomes dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Denise Banci dos Santos Cocaroli
Embargada: Bruno Ferreira Filho
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art.
1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. Supre-se
a omissão reconhecida, sem modificação do julgado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, acolheram parcialmente os embargos, nos termos
do voto do relator.
Agravo de Instrumento nº 4000415-70.2020.8.12.9000
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: C. N. T.
Advogado: João Vitor Fazzio Soares (OAB: 22695/MS)
Agravante: C. P. N. T.
Advogado: João Vitor Fazzio Soares (OAB: 22695/MS)
Agravada: M. das D. N. T.
DPGE - 1ª Inst.: Vagner Fabricio Vieira Flausino
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300, do CPC, admite a concessão de tutela provisória de urgência
quando demonstrada a presença dos requisitos cumulativos, consistentes na probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, que não restou evidenciado nos autos. Recurso conhecido e desprovido.
Apelação Cível nº 0000115-52.1999.8.12.0032 (032.99.000115-8)
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcelo Marroni Vieira de Faria (OAB: 9070/MS)
Apelada: Sirleida Aparecida da Silva-ME
Advogado: Átila Duarte Enz (OAB: 17497/MS)
Apelado: Antonio Balbino de Almeida Junior
Advogado: Átila Duarte Enz (OAB: 17497/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aplica-se o termo inicial do prazo prescricional conforme
determinado pelo artigo 1.056 do CPC, em consonância com o precedente do STJ de número REsp 1.604.412/SC. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator .
Agravo de Execução Penal nº 0000241-75.2017.8.12.0031
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Agravante: C. B.
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DPGE - 1ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Agravado: M. P. E.
Prom. Justiça: Juliano Albuquerque
EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE
NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME
ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) – NÃO CONHECIDO – PEDIDO NÃO REALIZADO PERANTE O
JUÍZO A QUO – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR – ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE
DO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO – PROGRESSÃO ANTECIPADA
DE REGIME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I - A decisão agravada não se limitou à gravidade
do crime que implicou na condenação, mas, também, ao não havia cumprimento do requisito objetivo. Assim, um decisão
objetiva não é uma decisão esvaziada de fundamentação, devendo-se louvar a capacidade de síntese do Julgador, ainda mais
em tempos de expressiva distribuição de feitos. Portanto, incabível falar em nulidade da decisão por violação aos artigos 93,
inciso IX, da Constituição Federal. II - Quanto à preliminar ministerial, tem-se que é inviável a análise nesta superior instância
do pleito concernente à aplicação do regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio) quando
tal matéria não foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de incorrer em Supressão de Instância. III - O artigo
117, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que
se encontra inserto no regime aberto. Outrossim, não se demonstrou a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a
transferência do Agravante para a prisão domiciliar, pois, apesar do mesmo ser indígena, trata-se de reeducando jovem (nascido
em 17/03/1995, f. 18) e sem qualquer notícia de problemas de saúde, sendo certo que o mesmo poderá continuar cumprindo
sua pena em regime fechado. Assim, mesmo se tratando de indígena, impossível a concessão do recolhimento em prisão
domiciliar ou concessão da progressão de regime com base na Recomendação n. 62 do CNJ, tendo em vista a gravidade do
delito cometido e o cumprimento da pena em regime fechado. IV- Preliminar defensiva afastada. Preliminar ministerial acolhida.
Recurso conhecido em parte, e, no mérito, desprovido. Com o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) Magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, afastaram a preliminar,
conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, com o parecer.
Agravo de Execução Penal nº 0002094-82.2017.8.12.0011
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Agravante: Claudio José da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Paulo José Patuto (OAB: 80300/DP)
Agravado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Paula da Silva Volpe
E M E N T A - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO - EXAME DESFAVORÁVEL
E PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO INDICAM, NESTE MOMENTO, O REGIME MENOS GRAVOSO - POSSIBILIDADE
DE REALIZAÇÃO DO LAUDO POR PSICOLOGO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Conforme dispõem as súmulas 26 e 439,
respectivamente do STF e STJ, é cabível a realização do exame criminológico dependendo das peculiaridades do caso, sendo
que tal laudo não vincula o magistrado, servindo como parâmetro para a aferição do requisito subjetivo, o que in casu, mostrouse ausente. II - Constatando-se que o agravante não está apto a cumprir a reprimenda em regime mais brando, sendo as
observações lançadas no laudo criminológico conclusivas e desfavoráveis ao pleito, o indeferimento da progressão deve ser
mantido. III - É plenamente possível que psicólogo nomeado pelo Juízo ateste a ausência do requisito subjetivo, visto que, o
exame criminológico elaborado pelo perito torna-se mais um elemento constante no caderno de provas, não tornando constrita
sua análise, a qual inclusive pode ser dispensada pelo juiz no momento de decidir. Além disso, o Provimento nº 5, de 03 de março
de 2006, da Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado, estabelece que as perícias sejam elaboradas, preferencialmente, por
médico com formação em psiquiatria, e não exclusivamente por estes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) Magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator, com o parecer..
Embargos de Declaração Cível nº 0011799-33.2000.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rafael Henrique Silva Brasil (OAB: 19585B/MS)
Embargado: Auto Peças Chacha Ltda
Advogado: Sebastião Rolon Neto (OAB: 7689/MS)
Advogada: Ana Cristina Corrêa de Viana Bandeira (OAB: 6950/MS)
Advogado: José Nelson de Souza Júnior (OAB: 14283/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA
PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam
à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da
demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida
na via adequada. Ainda que interpostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios visando ao manejo dos
recursos excepcionais não podem ser acolhidos se ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
combatido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
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Apelação Cível nº 0045513-61.2012.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Requerente: F. de S.
Advogado: Edgar Lira Torres (OAB: 13107/MS)
Reqda: F. de S. F. F.
Advogada: Flávia Pizolatto Livramento (OAB: 9416/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO- FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DOS RISCOS- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO- QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO A informação adequada com vistas
à proteção da sua saúde e segurança é direito básico do consumidor, como dispõe o art.6º, II e III, do CDC. Mesmo que não
se possa concluir peremptoriamente pelo erro na realização dos procedimentos ortodônticos, a negligência informacional em
relação aos riscos do tratamento, por si só, é suficiente para gerar o dever do apelante de indenizar a apelada pelos danos
materiais e morais suportados. A quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar ao ofendido um lenitivo,
confortando-o pelo constrangimento moral a que foi submetido e de outro lado serve como fator de punição para que o ofensor
analise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos. No caso vertente, o montante arbitrado pelo magistrado,
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), revela-se suficiente, tanto para cumprir a função compensatória da indenização à vítima,
como para atingir o escopo pedagógico direcionado ao ofensor. Isso porque, a falha no dever de informação suprimiu da apelada
o dever de escolha sobre a realização do tratamento, o qual culminou com a perda de vários dentes da paciente, violando o
seu direito à saúde, bem jurídico de alta magnitude. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Remessa Necessária Cível nº 0080689-19.2003.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Fiscal Municipal
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Municipal
Recorrido: Município de Campo Grande
Proc. Município: Cláudia de Araújo Melo (OAB: 7384/MS)
Recorrido: Guimar Engenharia S/A
Advogado: Gerson Stocco de Siqueira (OAB: 75970/RJ)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ARQUIVAMENTO DO FEITO INÉRCIA DE MAIS DE CINCO ANOS - CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA NÃO ENSEJA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVEDOR NÃO PODE BENEFICIAR-SE DA FALTA DE CUMPRIMENTO
DE SUA OBRIGAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, reformaram em parte a
sentença, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0551713-63.2001.8.12.0049 (049.01.551713-4)
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogada: Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB: 12002/MS)
Advogado: Valter Ribeiro de Araujo
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Apelado: David Ferreira Lima
Apelado: Cláudio Leite Cunha
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MÉRITO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - DECISÃO VINCULANTE DO STJ - RESP N. 1.604.412 - AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO POR
PRAZO MUITO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA
MANTIDA PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consoante decisão do STJ (REsp n. 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa,
fato que autoriza a extinção independentemente de pedido do devedor. II - Não tendo o apelo apontado causa impeditiva à
prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução. III - Se a questão foi suficientemente debatida,
não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0800040-46.2018.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Fabio Vieira da Silva
Advogado: Daniela Moherdaui Ré (OAB: 229418/SP)
Embargada: Eliana Freitas Amaro
Advogado: Fernanda Lavezzo de Melo (OAB: 14098/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fábio Jun Capucho (OAB: 10788/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO - OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO
CABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. De acordo com o art. 369, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
alinhado ao art. 937 do CPC, não cabe sustentação oral em sede de embargos de declaração. Os embargos de declaração têm
aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme
jurisprudência sedimentada pelo STJ. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, a oposição deembargospressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio legal para reexaminar as questões decididas e o acerto
do julgado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800145-43.2019.8.12.0003
Comarca de Bela Vista - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelante: Município de Bela Vista
Proc. Município: Fernando Lopes de Araújo (OAB: 8150/MS)
Apelada: Ana Rosa Cardoso da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Mauricio Augusto Barbosa
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR MÉDICOS VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE
SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CF - PEDIDO EM SINTONIA COM TEMA 106 DO STJ - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior têm assentado o entendimento
de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público
da qual é parte integrante, conforme Enunciado n.º 421 da Súmula do STJ, porque há confusão entre credor e devedor. A tese
firmada no RE n.º 855.178 (Tema 793) não alterou a responsabilidade solidária dos entes públicos, mas apenas solucionou
a questão de eventual ressarcimento entre os obrigados, que poderão ser reembolsados através de pedido que poderá ser
realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, afastando-se a alegação de necessidade de inclusão da União
no polo passivo da demanda, além de se verificar a legitimidade passiva do Município. Devidamente comprovada a necessidade
de fornecimento de medicamentos prescritos por profissionais médicos, devidamente habilitados e vinculados à rede pública
de saúde, é dever dos entes públicos estadual e municial tomarem as providencias necessárias para resguardar a saúde e a
vida da parte (art. 196, da CF). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800196-30.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Maria Lucia Marinho de Souza
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Votorantim S.A.
Advogado: Rodrigo Scopel (OAB: 18640/MS)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL JUNTADA DE EXTRATO PELA PARTE AUTORA PRESCINDIBILIDADE DO
DOCUMENTO PARA A INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA RECURSO PROVIDO Não há como fazer prevalecer o entendimento
no sentido de que a juntada de extrato bancário seja documento indispensável para a interposição da demanda. O ônus da
prova, no sentido objetivo (que indica qual das partes deverá suportar os riscos do mau êxito da atividade probatória) deverá ser
sopesado na instrução do processo e não no momento da interposição da ação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800240-70.2020.8.12.0025
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Eva Aparecida Ribeiro do Espirito Santo
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogada: Natália Michelsen Pereira (OAB: 23302/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 44215/DF)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AFRONTA À DIALETICIDADE
-AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE DE CONTRATO
ANTERIORMENTE FIRMADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso, constata-se das razões de apelação, que a apelante expôs os fundamentos de
seu inconformismo, evidenciando o porquê de não se apresentar satisfeita com a sentença proferida na origem, perspectiva
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que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II - Não demonstrado qualquer vício de consentimento na
formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade
das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é
medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800242-71.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Dalva Barboza de Almeida
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade e eficácia do
contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada pela apelante.
Apelação Cível nº 0800348-33.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Antonio Carlos Gonçalves
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade e eficácia do
contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada pelo apelante.
Apelação / Remessa Necessária nº 0800362-20.2019.8.12.0025
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Comarca de Bandeirantes
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Renato Cotrim Leal (OAB: 13773B/MS)
Apelante: Município de Bandeirantes
Proc. Município: Wilson do Prado (OAB: 10435/MS)
Proc. Município: Marcos Tsuneo Shimizu (OAB: 22519A/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Apelado: Marcelino Ferreira de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Pedro de Luna Souza Leite
EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO DPEMS - DEVER INSCULPIDO NO ART. 196 DA CF/88 DIREITO SOCIAL
À SAÚDE - MEDICAMENTOS - SÚMULA 421 DO STJ - COM O PARECER DA PGJ - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso
universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer
outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. 2) Não cabem honorários advocatícios a
serem pagos para a DPE em desfavor do ente público estadual - incidência da súmula 421 do STJ, ainda em plena vigência. 3)
Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada em reexame necessário. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso e ratificaram a sentença, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800364-84.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Clarice Maria da Silva Torres
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Advogado: Paulo Roberto Vigna (OAB: 173477/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade e eficácia do
contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada pelo apelante.
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Apelação Cível nº 0800384-23.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Rita Maria de Jesus
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 150126A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO
NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 330, DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o
indeferimento da petição inicial deu-se em razão de questão que não se encontra inserta no rol de hipóteses elencadas pelo
artigo 330, do Código Processual Civil, a sentença deve ser anulada e determinado o retorno dos autos à origem para o normal
prosseguimento do feito.
Remessa Necessária Cível nº 0800429-90.2020.8.12.0011
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coxim
Recorrido: Vanusa Alves da Silva
Advogada: Denise Tiosso Sabino (OAB: 6833/MS)
Advogado: Andre Luan da Silva Brito
Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Norton Riffel Camatte (OAB: 7128/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL MANTIDA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FGTS DEVIDO - JUROS
NA FORMA DO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (LEI ESPECÍFICA) - RESP REPETITIVO 1.614.874/
SC - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura desta ação. Há nulidade dos contratos firmados quando ausente
o requisito da temporariedade, prevista pelo artigo 37, I, II e IX, da CR, sendo devido o pagamento de FGTS no período não
atingido pela prescrição e efetivamente trabalhado (RE 765320/MG). Juros de mora devem obedecer ao comando contido no
Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF. Correção monetária deve seguir o índice da TR, por ser o índice adotado
em lei.
Apelação Cível nº 0800447-63.2020.8.12.0027
Comarca de Batayporã - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Helena Pereira da Costa Carmo
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogado: Iolanda Michelsen Pereira (OAB: 22603/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - REVOGAÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tendo a parte autora alterado
a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, há de
ser mantida a aplicação da pena porlitigânciademá-fé, fixada na sentença recorrida. II - Para a revogação do benefício da justiça
gratuita, exige-se prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não interligado à forma
de atuação da parte no processo, e sendo assim, no caso, deve ser restabelecido tal benefício à parte autora, que não teve
alterada a sua situação de hipossuficiência econômica. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800466-54.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Alaide Correia da Silva
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL
PARA JUNTAR AOS AUTOS EXTRATOS BANCÁRIOS - EMENDA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESARRAZOABILIDADE - DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA
Parte AUTORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PLEITO NÃO CONHECIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA
REFORMada - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.Conforme entendimento do STJ, “os documentos
indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação”. (REsp 1123195/SP, Rel.
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 03/02/2011).No caso, deve ser reformada a sentença
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que indefere a inicial, considerando-a inepta, quando evidenciado nos autos que a parte autora trouxe os mínimos elementos
comprobatórios de seu direito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da
ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, conheceram parcialmente do reclamo e, nesta extensão, deram-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator .
Apelação / Remessa Necessária nº 0800470-87.2016.8.12.0014
Comarca de Maracaju - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Maracaju
Apelante: Jackline Lemos da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Thales Chalub Cerqueira (OAB: 113306/MG)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane da Costa Carvalho (OAB: 7457/MS)
Apelada: Jackline Lemos da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Thales Chalub Cerqueira (OAB: 113306/MG)
EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO – INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS FIXADOS NO RESP N.º 1.657.156/RJ – PROCESSO DISTRIBUÍDO
ANTERIORMENTE A 04.05.2018 – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADO – DIREITO À SAÚDE
GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE (ART. 196) – ISENÇÃO DE CUSTAS – HONORÁRIOS DEVIDOS SOMENTE PELO
MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA. A tese repetitiva firmada no REsp 1.657.156/RJ
apenas será aplicada nos processos que forem distribuídos a partir da data de publicação do acórdão - 04/05/2018 -, em razão
da modulação dos efeitos estabelecida no repetitivo. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles,
em conjunto ou isoladamente (Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal). O direito à vida é amplo e explicitamente protegido
pela Carta Magna (art. 196, da CF), havendo de se ter em conta, ademais, que se está tratando, no caso, de paciente idoso, ao
qual se aplica a Lei n.º 10.741/03. O profissional médico que acompanha o paciente, de regra, é quem indica o tratamento e
o medicamento que entende serem indispensáveis para a mantença da saúde deste, mormente porque tal profissional atende em
instituição vinculada a rede pública de saúde. As Fazendas Públicas Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas
processuais remanescentes, nos termos do art. 24, inciso I, do Regimento de Custas. Cabível a condenação do Município ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por não se confundir a pessoa do ente estatal com
a do ente municipal. A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior têm assentado o entendimento de que não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante,
conforme Enunciado n.º 421, da Súmula do STJ, porque há confusão entre credor e devedor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, com o parecer,
nos termos do voto do relator.
Apelação Cível nº 0800484-09.2019.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Eurides Fernandes Mesquita
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE QUE O CONSUMIDOR RECEBEU A QUANTIA
CONTRATADA - PARTE REQUERIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA - LEGALIDADE DA DÍVIDA
- DEMONSTRADA - PEDIDO IMPROCEDENTE - PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU A VERDADE
DOS FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - MATÉRIAS
PREJUDICADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Conforme corretamente fundamentado na sentença e diferentemente do asseverado pelo suplicante, o requerido logrou êxito
sim em comprovar a contratação do empréstimo consignado. Logo, o apelado se desincumbiu da responsabilidade invocada
pelo apelante, porquanto o empréstimo consignado foi efetivamente contraído por este que, inclusive, foi o beneficiado com o
valor correspondente à obrigação que assumiu, importando na excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor. Demonstrado nos autos que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade
aplicada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC. Em virtude do resultado do julgamento, resta
prejudicada a apreciação do cabimento dos danos morais, materiais, inversão do ônus de sucumbência e majoração dos
honorários advocatícios. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade conheceram em parte do recurso e na parte conhecida negaram provimento,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800543-63.2020.8.12.0032
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: José Berto da Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
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EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL JUNTADA DE EXTRATO PELA PARTE AUTORA PRESCINDIBILIDADE DO
DOCUMENTO PARA A INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA RECURSO PROVIDO Não há como fazer prevalecer o entendimento
no sentido de que a juntada de extrato bancário seja documento indispensável para a interposição da demanda. O ônus da
prova, no sentido objetivo (que indica qual das partes deverá suportar os riscos do mau êxito da atividade probatória) deverá ser
sopesado na instrução do processo e não no momento da interposição da ação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800584-21.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Terezinha Luiz Boita
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 15899/MS)
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - ARTIGO
332, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
SENTENÇA ANULADA. Há cerceamento de defesa quando a parte tem o legítimo interesse em produzir determinada prova e,
no entanto, é impedida de fazê-lo. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso e anularam a
sentença, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800621-93.2020.8.12.0020
Comarca de Rio Brilhante - Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Sebastiana Ortiz da Silva
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/SP)
EMENTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL - DOCUMENTOS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA - PARTE DEVE PROVER O
JUÍZO DE UM MÍNIMO PROBATÓRIO PARA QUE A AÇÃO SEJA RECEBIDA E TENHA CURSO, NADA OBSTANTE PODER
SE VALER, NO TRANSCORRER DO PROCESSO, DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0800728-10.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S. A. - Em Liquidação Extrajudicial
Advogado: Maria Emilia Gonçalves de Rueda (OAB: 23748/PE)
Advogado: Thiago Chastel França (OAB: 19800/MS)
Apelada: Kayane Almeida de Barros
RepreLeg: Nana Neves de Almeida
Advogado: Elton Leal Loureiro (OAB: 11766/MS)
Apelada: Nana Neves de Almeida
Advogado: Elton Leal Loureiro (OAB: 11766/MS)
Apelado: Consórcio Guaicururs
Advogado: Felipe Barbosa da Silva (OAB: 15546/MS)
EMENTA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR
DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, ALÉM DA VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE
PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORAS, BEM COMO A NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
NO QUADRO GERAL DE CREDORES - AFASTADA - MÉRITO - COLISÃO ENTRE ÔNIBUS DA MESMA EMPRESA - CULPA
EXCLUSIVA DOS MOTORISTAS DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
SEGURADORA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO E DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - COMPENSAÇÃO
DODPVAT- POSSIBILIDADE - SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o regime de liquidação extrajudicial não acarreta nas suspensões das ações de que se
encontram na fase de conhecimento, nem mesmo de sujeição do crédito da parte autora à habilitação no plano recuperacional,
já que ainda não é definitivo, devendo se sujeitar ao juízo universal apenas quando for o caso da prática de atos executivos
que possam afetar o patrimônio da instituição financeira. II. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva
a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte. III. Diante da inexistência de qualquer excludente
da responsabilidade da empresa transportadora, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu o dever de
responder pelos danos advindos do sinistro narrado nos autos. IV. A seguradora denunciada, aceitando a denunciação ou
contestando o pedido de reparação de danos formulado, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado,
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ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537 do STJ). V. O valor arbitrado
a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor,
guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Atendidos tais parâmetros, impõe-se a manutenção
do montante fixado em primeiro grau. VI. De acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde o
evento danoso, em caso de responsabilidade civil extracontratual. No caso, a sentença que definiu como termo inicial a citação
deverá ser mantida para não se incorrer nareformatioinpejus. VII. Conforme Súmula nº 362/STJ, a correção monetária incide a
contar do arbitramento da indenização por danos morais. VIII. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada a título de danos morais, consoante Súmula 246 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, em parte com o parecer,
rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0800750-36.2018.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Antônia Gonçalves
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ADSTRIÇÃO
À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e
em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo
da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima. Evidenciada a inexistência da
contratação é certo o dever de restituição, que deve ocorrer na forma simples, eis que a jurisprudência desta Corte Estadual é
uníssona no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível se comprovada expressa má-fé por parte da instituição
bancária. Recurso conhecido e desprovido.
Apelação Cível nº 0800818-73.2020.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Constância Francisca Duarte Puker
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogado: Fabricio Fernando Graebin (OAB: 23844/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CUMULADA COM
PEDIDO DE DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE DANOS MORAIS ADVINDOS DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA
DECORRENTE DO COMPROMETIMENTO INDEVIDO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em
que pese a não apresentação pela instituição financeira do contrato de Reserva de Margem Consignável - RMC para cartão de
crédito devidamente assinado pela autora, a condenação por dano moral exige comprovação da existência do dano relatado, de
modo que não há a responsabilização se ela não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, CPC).
Apelação Cível nº 0800824-23.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: ABAMSP- Associação Beneficente de Auxilio Mutuo ao Servidor Público
Advogado: Samuel Oliveira Maciel (OAB: 72793/MG)
Advogada: Amanda Juliele Gomes da Silva (OAB: 165687/MG)
Apelado: Arivaldo Silvestre Alves
Advogado: Alex Antonio Ramires dos Santos Fernandes (OAB: 13452/MS)
Advogada: Letícia Oliveira Brandão dos Santos Ramires (OAB: 13661/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
EMENTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM - RECURSO DA ENTIDADE ASSOCIATIVA - MÉRITO - DESCONTOS DE MENSALIDADE
DE ENTIDADE ASSOCIATIVA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ASSOCIAÇÃO NO QUE SE REFERE AOS DESCONTOS DE VALORES
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES PRECEDENTES DO STJ - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, QUE DEVE SE DAR NA FORMA SINGELA
- COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DE APENAS UMA MENSALIDADE - VALOR MÓDICO QUE NÃO COMPROMETE A RENDA
MENSAL DO RECORRIDO - ELEMENTOS TRAZIDOS PELO APELADO, NA ORIGEM, NÃO COMPROVAM A OCORRÊNCIA
DE DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ABALAR A ESFERA PSÍQUICA DA PARTE
- IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MORAIS MANTIDA - SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
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Apelação Cível nº 0800908-70.2017.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Célia Moura Nunes
Advogado: Mayke Fernandes Guedes Sena (OAB: 20906/MS)
Advogado: Wilson Fernandes Sena Júnior (OAB: 12990/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Carlos Felipe da Silva Ribeiro (OAB: 158463/RJ)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE - CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS
- IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO DA SEGURADA PARA ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA - RECURSO
PROVIDO. Nos termos do artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for
considerado incapaz e impossibilitado de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.
Apelação Cível nº 0800909-33.2019.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Maria Raimunda Bezerra
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - ação declaratória de nulidade, inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, ausência
do efetivo proveito, cumulada com repetição de indébito e danos morais - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - PARTE AUTORA ANALFABETA - TRANSCURSO DO PRAZO DE EMENDA DA
INICIAL SEM REGULARIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não atendida
a determinação de emenda à inicial para que a autora regularizasse a representação processual, deve ser mantida a extinção do
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do CPC e art. 485, I, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0800944-83.2019.8.12.0004
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Apelante: Rosilene Martins
Advogada: Meridiane Tibulo Wegner (OAB: 10627/MS)
Advogado: Arno Adolfo Wegner (OAB: 12714/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COBRANÇA DE TARIFAS
BANCÁRIAS - CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECORRENTE ANALFABETA
- AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE UMA TESTEMUNHA NO ATO DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO DESNATURA
A RELAÇÃO JURIDICA QUANDO COMPROVADA QUE A CONTA FOI UTILIZADA NÃO APENAS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ISENTO - DESNATURAMENTO DA CONTASALÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DESCONTO DE ANUIDADE - COMPROVAÇÃO
DE RECEBIMENTO DE VALORES QUE INDICAM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) VALIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram povimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Remessa Necessária Cível nº 0800965-33.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia
Apelante: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Gabriela Brum Colombo (OAB: 21814/MS)
Apelado: Maykon Hoffemeister Feitoza
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIA INCENTIVO ADICIONAL FEDERAL - PAGAMENTO DEVIDO DIRETAMENTE AO AGENTE - MERO REPASSE DA VERBA PELO
MUNICÍPIO - DESNECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VERBA NÃO SALARIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. O agente comunitário de saúde faz jus ao recebimento da verba instituída pelo Ministério da Saúde denominado de
incentivo adicional, que não se confunde com incentivo de custeio, destinado aos municípios para a implantação e manutenção
do programa de agentes comunitários de saúde. O incentivo adicional foi criado para ser destinado diretamente aos agentes
comunitários de saúde, através de recebimento de parcela anual, cuja finalidade se deve à função desempenhada pelos agentes
comunitários de saúde. Recurso desprovido.
Apelação Cível nº 0800972-33.2020.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Nauri Lopes Correa
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Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS IRREGULARES EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA PARTE - RESTITUIÇÃO EM
DOBRO E DANO MORAL IMPROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a existência, validade
e eficácia do contrato firmado, inexistem descontos ilegais e tampouco ato ilícito a demandar a responsabilidade civil pleiteada
pelo apelante.
Apelação Cível nº 0800988-45.2020.8.12.0044
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Regiane Caetano da Silva
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO AUMENTADO ADSTRIÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio
do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da
vítima. Evidenciada a inexistência da contratação é certo o dever de restituição, que deve ocorrer na forma simples, eis que
a jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona no sentido de que a devolução em dobro somente é cabível se comprovada
expressa má-fé por parte da instituição bancária.
Apelação Cível nº 0801008-06.2019.8.12.0033
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Fábia Maria Marques
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - APELO NÃO
PROVIDO. Quanto à má-fé processual da parte autora, é ela evidente, porquanto ajuizou a presente demanda, sustentando
uma fraude inexistente, haja vista ter sido quem efetivamente contratou empréstimo consignado e dele se beneficiou. Ademais,
mesmo após juntado na contestação, pelo réu, os documentos relativos a obrigação impugnada, a recorrente não desistiu da
demanda, o que reforça a condenação em questão e no percentual fixado na sentença. Assim, a conduta do requerente denota
efetivamente sua deslealdade processual, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, devendo responder pelo dano processual
previsto no art. 81, § 2º, do CPC, às penas por litigância de má-fé, conforme fixada na sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0801020-13.2016.8.12.0037
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Apelante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB: 14924A/MS)
Apelada: Telma Beatriz Torres Costa Pinto
Advogado: Fabio Eduardo Ravaneda (OAB: 19018/MS)
Interessado: Ativos S.A.Securitizadora de Créditos Financeiros Ltda. Advogado Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli
Advogado: Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli (OAB: 8927/SC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE
DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - APRESENTAÇÃO
PARCIAL DOS DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA DEVIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram povimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0801067-29.2020.8.12.0010
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Apelante: Suelen Duarte Nunes da Silva
Advogado: Cristiano Bueno do Prado (OAB: 16742/MS)
Apelada: Suelen Duarte Nunes da Silva
Advogado: Cristiano Bueno do Prado (OAB: 16742/MS)
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Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE
IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
MANTIDO - SÚMULA 54 STJ - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS. I. De acordo com o entendimento consolidado desta Corte, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a comunicação
prévia, antes da inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, é dever da arquivista, de modo que é inarredável
sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. II. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus
da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III. Não tendo a
ré se desincumbido do ônus de comprovar a notificação prévia da autora, resta configurado o ato ilícito ensejador do dever de
indenizar pelos danos morais. IV. Sabe-se que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito gera danos morais in re
ipsa, qual seja, aqueles que independem da comprovação do dano. V. A fixação do quantum indenizatório deve ficar ao prudente
arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto
e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem
exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, devendo, na hipótese ser mantido o valor fixado na
origem, por atender aos mencionados parâmetros. VI. O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar,
no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. VII. A fixação dos honorários advocatícios em
10% do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, motivo
pelo qual a manutenção é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento aos recursos, nos termos do
voto do relator..
Apelação Cível nº 0801120-44.2020.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Leonildo dos Santos
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA
CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não
demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação
contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência
do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela
qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes
autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0801315-94.2014.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Joanara Hanny Messias Gomes
Apelado: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Fabio Castro Leandro (OAB: 9448/MS)
Proc. Município: Karinne Stahlke Carneiro (OAB: 23306/MS)
Interessada: Patrícia Fagundes Soares
Advogado: Lucas Tobias Arguello (OAB: 20778/MS)
Interessada: Carolina de Castro Ferreira
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Danielle Luzia Ramos de Moraes Navarro
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Edninha José de Paiva
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Joice de Oliveira Estevam
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessado: Nelídia Amélia da Silva Ferreira
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Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Soíla Thaís Rockel Flores
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
Interessada: Valdelice Cruz da Silva Souza
Advogado: Bento Adriano Monteiro Duailibi (OAB: 5452/MS)
Advogado: Matheus Sayd Bellé (OAB: 18543/MS)
Advogada: Camila Cavalcante Bastos (OAB: 16789/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PREENCHIMENTO DE VAGAS PURAS
POR PROFESSOR CONTRATADO - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO
- CONCURSADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - REMESSA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. É ônus do autor a prova
do fato constitutivo de seu direito. A dinamização probatória dar-se-á para situações excepcionais (§ 3º, art. 373, CPC), não
presentes na espécie. Afasta-se a alegação de descumprimento pelo apelado da determinação judicial porquanto, ainda
que supostamente desordenada, como alegado pela apelante, as cumpriu. O surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e
imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma
cabal pelo candidato (STF, RE 837.311-RG, DJe-236 de 01/12/2014 - Repercussão Geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os magistrados da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade rejeitaram a preliminar
de cerceamento de defesa e acolheram a impugnação a gratuidade da justiça; no mérito negaram provimento ao recurso nos
termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801320-59.2018.8.12.0051
Comarca de Itaquiraí - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Alciso Ferreira dos Santos
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogado: Iolanda Michelsen Pereira (OAB: 22603/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Advogado: Wellington Gonçalves (OAB: 16744/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MÉRITO RECURSAL - COBRANÇA
DE TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO BANCO RÉU
- TRANSAÇÕES DIVERSAS DA CONTA SALÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em conta-salário é vedado o acolhimento de crédito de origem distinta (art. 5º,
da Resolução/BACEN nº 3.402/06), já que se destina exclusivamente ao recebimento de salários, aposentadorias e similares,
o que não ocorre na espécie, porquanto existente movimentações bancárias diversas, evidenciando a utilização de outros
serviços, não gratuitos disponibilizados pelo banco. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0801528-98.2020.8.12.0010
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Doroti Donaria dos Santos
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONDENAÇÃO
EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU A VERDADE DOS
FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado nos autos
que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade aplicada por litigância de má-fé, nos termos do
artigo 80, inciso II, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0801849-16.2019.8.12.0028/50000
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Adriano Aparecido Arrias de Lima (OAB: 12307/MS)
Embargado: Alcides Barbosa Junior
Advogado: Gilmar José Sales Dias (OAB: 11156/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO VERIFICADO - OMISSÃO QUANTO AO
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CAPÍTULO DOS JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Os embargos
de declaração têm por finalidade completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em
erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022, NCPC. Os juros de mora no caso de pagamentos
de verbas remuneratórias em atraso são devidos a partir da citação. Embargos de declaração acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0801850-31.2015.8.12.0031/50000
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Embargante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Interessado: Município de Caarapó
Proc. Município: Angela Cristina Diniz Bezerra Carniel (OAB: 9157/MS)
Interessada: Luciana Sita Dourado
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
RECORRE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEU FAVOR POR
PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, TENDO EM VISTA CONFIGURAR
HIPÓTESE DE CONFUSÃO, POR SE TRATAR DE INSTITUIÇÃO QUE COMPÕE O MESMO ENTE FEDERATIVO (ESTADO) PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - SÚMULA Nº 421 DO STJ - ACÓRDÃO
MANTIDO - TENTATIVA DE REJULGAMENTO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os
embargos, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0802005-03.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Paulo Cézar Guedes Marinho
Advogado: Camila Aparecida Procópio Bonatto (OAB: 19624/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Arlethe Maria de Souza (OAB: 5071/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PROFESSOR - PERÍODOS CONSECUTIVOS - NULIDADE - FGTS DEVIDO - RECURSO PROVIDO. A Lei deve estabelecer os
casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Se os
contratos são renovados de forma excessiva, há um desvirtuamento do instituto, apontando para a sua nulidade. Reconhecida
a nulidade dos contratos celebrados pela administração, surge o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS, conforme
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator..
Apelação Cível nº 0802062-41.2017.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Valdeci Bernardo Filho
Advogada: Cassandra Araújo Delgado Gonzales Abatte (OAB: 12554/MS)
Apelado: João Bloemer
Advogado: José André Rocha de Moraes (OAB: 2865/MS)
EMENTA - EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - O NOVO CPC
NÃO PREVÊ MAIS A FIGURA DOS EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA ART. 903, §4º DO
CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Novo Código de Processo Civil extinguiu a via de embargos de embargos
à adjudicação, anteriormente prevista no art. 746 do CPC/73, sendo que agora, o art. 903, §4º do novo CPC/2015 apenas prevê
a possibilidade de ação autônoma para discussão acerca da legalidade da adjudicação operada. A decisão que aprecia os
embargos de declaração incorpora-se à decisão atacada, uma vez que é apenas seu complemento. Desse modo, considerando
que a decisão embargada, proferida nos autos da execução, é de natureza interlocutória, o meio correto de impugnação seria
a interposição de agravo de instrumento e não a inexistente via de embargos à adjudicação, como fez o apelante. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0802691-76.2018.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Elidia Elvira Canato Silva
Advogado: Thalles Henrique Tomazelli (OAB: 16739/MS)
Advogada: Elaine Araujo Matheus (OAB: 23444/MS)
Advogada: Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
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Interessado: Itaú Unibanco S.a.
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU
A VERDADE DOS FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade aplicada por litigância
de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Apelação Cível nº 0802692-42.2018.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Maria Cristina Davalos
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 17213A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovada a ocorrência de qualquer desconto no benefício da parte autora, não
há que se falar em indenização pordanosmorais pela simples reserva de margem consignável. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0802876-80.2019.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Rafaela Barros de Brito
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS INDEVIDAMENTE - RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inexistindo o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico
é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte
da instituição financeira ré, que deve se dar de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé. II - A fixação do
quantum indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em
consideração as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de
maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima,
devendo, na hipótese ser mantido para atender aos mencionados parâmetros. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator..
Apelação / Remessa Necessária nº 0803053-58.2019.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Iano Shiroma
Apelante: Municipio de Corumbá
Proc. Município: Natália Romero Gonçalves Dias Santos (OAB: 9316/MS)
Apelado: Manoel Gomes
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Iano Shiroma
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
- PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO - PERDA ANTERIOR DA VISÃO DO OLHO
ESQUERDO - DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DEVER CONSTITUCIONAL - ART. 196, CF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INDEVIDO O PAGAMENTO PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - PREQUESTIONAMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA
EM REMESSA NECESSÁRIA. O dever do Estado, no significado genérico, em garantir a prestação assistencial à saúde não
pode esbarrar em legislação infraconstitucional envolvendo interesse financeiro, devendo ser afastada toda e qualquer postura
tendente a negar a consecução desses direitos, para prevalecer o respeito incondicional à vida. No caso dos autos, restou
devidamente comprovado que o autor apresenta cegueira no olho esquerdo e retinopatia diabética com catarata no olho direito
(CID10: H25.9 - Catarata Senil, H251 - Catarata Senil Nuclear), necessitando submeter-se a cirurgia de catarata no olho direito,
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sob pena de perder a visão, caso isso não seja feito em um período de 6 (seis) meses. Vale ressaltar ainda que o autor já
perdeu a visão do olho esquerdo ante a demora na realização do atendimento pela rede pública. Observo ainda que tratase de pessoa idosa e que já vem sendo atendida pelo SUS. Apesar do argumento da reserva do possível ser relevante e de
observância indispensável, não se pode admitir que um interesse financeiro e secundário do Estado se sobreponha ao direito
à saúde e à vida, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento da República
Federativa do Brasil, bem como causar dano reverso efetivamente maior para o paciente. Oshonoráriosadvocatícios não são
devidos à DefensoriaPúblicaquando ela atua contra a pessoa jurídica de direitopúblicoà qual pertença.” (Súmula 421).* A C Ó R
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento aos recursos voluntários e ratificaram a sentença, nos termos do voto do Relator..
Apelação Cível nº 0803756-51.2018.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Joana Maria Vieira de Jesus
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 14354A/MS)
Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 18604A/MS)
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTE AUTORA APENAS COM BAIXA INSTRUÇÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO
- DESNECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser reformada a sentença que indeferiu
a petição inicial, ante a ausência de regularização da representação processual por procuração outorgada por instrumento
público, determinando-se o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito, eis que a parte autora não se
declarou analfabeta, apenas com baixa instrução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator ..
Remessa Necessária Cível nº 0804160-44.2018.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba
Recorrido: Mariana Leal de Souza
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Advogado: Redvaguiner Garcia de Souza (OAB: 17198/MS)
Recorrido: Município de Paranaíba
Proc. Município: Adailda Lopes de Oliveira Olanda (OAB: 8951/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DECRETO MUNICIPAL QUE REDUZIU OS VENCIMENTOS
DOS CARGOS COMISSIONADOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE
- IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - JUROS - ART. 1°-F, DA LEI N.º 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N.°
11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - RE N.º 870.947 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 4º, INCISO
II, DO CPC - ISENÇÃO DAS CUSTAS - RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o Órgão Especial desta Corte reconheceu
a inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 16/2016 do Município de Paranaíba, que reduziu o subsídio e remuneração de
todos os cargos comissionados, não há falar em reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças
salariais. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do art. 1.º, da Lei n.º
9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009. Nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947
(tema 810), deve ser adotado o índice IPCA-E a título de correção monetária, por ser considerado o mais adequado para
recompor a perda do poder de compra. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A Fazenda Pública Municipal/
Estadual é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º
3.779/2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Apelação Cível nº 0804294-37.2019.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Apelada: Elen Aparecida Quirino Chaves
Advogado: George Roberto Buzeti (OAB: 10039O/MT)
Advogada: Ruth Marcela Souza Ferreira (OAB: 11180/MS)
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO INEXISTENTES – PRECLUSÃO
PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA SEGURADORA – DIREITO À INDENIZAÇÃO – REQUISITOS
LEGAIS CUMPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Invertido o ônus probatório, competia à seguradora
o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização. Não desincumbido o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
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que foi minimamente ilustrado na exordial, é devida a indenização integral do seguro pleiteado. Recurso desprovido. A C Ó R
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Apelação Cível nº 0804932-21.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Jair Espíndula
Advogado: Vitor Moreira Murcia (OAB: 24360/MS)
Advogado: Raíssa Moreira (OAB: 17459/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: André Rennó Lima Guimarães de Andrade (OAB: 16125A/MS)
Advogado: Breiner Ricardo Diniz Resende Machado (OAB: 84400/MG)
Interessado: Palacios e Almeida Ltda (Lider Crédito)
Advogado: Raymundo Martins de Matos (OAB: 6599/MS)
Interessado: Luiz Carlos Cardoso Palácios
Advogado: Raymundo Martins de Matos (OAB: 6599/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MÉRITO RECURSAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO
- MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. I - Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente
comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a
declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização
por danos morais, como pretende o recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que
se impõe. II - Tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal,
consistente no seu enriquecimento ilícito, há de ser mantida a aplicação da pena porlitigânciademá-fé, fixada na sentença
recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0805679-05.2018.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Arlethe Maria de Souza (OAB: 5071/MS)
Embargado: Marta Ferrante Gomes Pedrosa
Advogado: Aldair Capatti de Aquino (OAB: 2162/MS)
Advogado: Fausto Luis Rezende de Aquino (OAB: 11232/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos
termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0806194-46.2019.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Apelada: Grasiele Fernanda dos Santos`
Advogada: Stefania Kariely Moreira Lauton (OAB: 21897/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ALEGADA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO
QUE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - TESE QUE CONFLITA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 257 DO STJ LEGISLAÇÃO QUE NÃO EXIGE O PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO COMO REQUISITO PARA A
CONCESSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Nexo de causalidade comprovado por
meio de documentos médicos, boletim de ocorrência e laudo pericial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0806196-76.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: José Luiz Arantes Fabris
Advogado: Rodrigo Coelho de Souza (OAB: 17301/MS)
Advogado: Wellington Coelho de Souza Júnior (OAB: 15475/MS)
Apelado: Panamericano - Arrendamento Mercantil S.A.
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Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÉRITO RECURSAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - RMC - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE
DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando
suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há
justificativa para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento
de indenização por danos morais, como pretende o recorrente, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem
é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Remessa Necessária Cível nº 0808588-59.2014.8.12.0002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Dourados
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Michele Koehler (OAB: 82490/PR)
Recorrido: Mauro dos Santos Alesio
Advogada: Ady de Oliveira Moraes (OAB: 8468/MS)
Advogada: Gessiely Siqueira Matoso (OAB: 17091/MS)
Advogada: Daiany de Oliveira Moraes Gaspar (OAB: 12702/MS)
EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA -APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ DEVIDA - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE
A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43, DA LEI N.º 8.213/91 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS E MORA DE
ACORDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 905, DO STJ - CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS AO FINAL, CASO O INSS
CONTINUE VENCIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO OBRIGATÓRIO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Aaposentadoriapor invalidez tem lugar quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível
dereabilitaçãopara o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42, da Lei n.º 8.213 /91. O termo
inicial do benefício deve ser de acordo com o disposto no artigo 43, da Lei n.º 8.213/91. O STJ, ao julgar o REsp 1.495.146/
MG, em sede de recurso repetitivo, firmou tese de que “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41- A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” O INSS não goza de isenção do
pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual, sujeitando-se ao
pagamento ao final, quando vencido. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que o vencido será condenado ao
pagamento de honorários ao advogado do vencedor.
Apelação Cível nº 0808962-68.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Amauri Barros Laurentino
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA E OU AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO EM RAZÃO DA
LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO QUANDO EM CURSO
IDÊNTICA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA - COMPROVADA LITISPENDÊNCIA, SENDO AMBAS AÇÕES PATROCINADAS
PELO MESMO ESCRITÓRIO E ASSINADAS DIGITALMENTE PELA MESMA ADVOGADA - ADVOGADA QUE DISTRIBUI NOVA
A AÇÃO E PETICIONA NO FEITO JÁ EM ANDAMENTO - COMPROVADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0810161-67.2016.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
Embargante: Denis Aguiar Pinheiro
Advogado: Marcus Vinicius Rodrigues da Luz (OAB: 17787/MS)
Advogado: Charles Machado Pedro (OAB: 16591/MS)
Embargante: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Embargado: Denis Aguiar Pinheiro
Advogado: Marcus Vinicius Rodrigues da Luz (OAB: 17787/MS)
Advogado: Charles Machado Pedro (OAB: 16591/MS)
Embargado: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogada: Gaya Lehn Schneider (OAB: 10766/MS)
Embargado: Mapfre Vida S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
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EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO DO AUTOR DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL PELAS
REQUERIDAS - VÍCIO EXISTENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DO AUTOR
REJEITADO - EMBARGOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos
de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. Nos termos da Súmula n.º 632, do STJ, a correção monetária sobre
a indenização securitária é devida desde a contratação do seguro, no entanto, havendo nos autos prova de que o capital
segurado foi posteriormente atualizado, verificando-se, assim, omissão/erro material na parte do acórdão que fixou o termo
inicial da correção, é de se acolher os aclaratórios para sanar o vício e evitar enriquecimento sem causa pela dupla incidência
do encargo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos de Denis e acolheram em parte os embargos de Bradesco, nos
termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0810319-54.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 15ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Wilson Roberto Victorio dos Santos (OAB: 6726/MS)
Apelado: Mauro Sergio dos Santos
Advogado: Willian Tápia Vargas (OAB: 10985/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT - NEXO CAUSALIDADE - BOLETIM DE
OCORRÊNCIA - DOCUMENTO PRESCINDÍVEL - RELATÓRIOS MÉDICOS RATIFICADOS PELO LAUDO PERICIAL - NEXO DE
CAUSALIDADE DEMONSTRADO - PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. A lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, de modo
que, em havendo nos autos outros elementos capazes de demonstrar a ocorrência do fato, despicienda a sua juntada nos autos.
No caso, há provas suficientes do nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e as lesões constatadas, não se
podendo dizer tratar-se de demanda carente de provas, pois os relatórios médicos juntados com a inicial estão em consonância
com a prova pericial produzida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 0810567-85.2016.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Ipesa do Brasil Comércio de Produtos Plásticos Ltda
Advogado: Leandro Bueno Fonte (OAB: 271952/SP)
Advogado: Eduardo Lorenzetti Marques (OAB: 104543/SP)
Embargado: Galvão & Galvão Ltda
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA PARTE
RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de
declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. Embargos
de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0821509-14.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Tatiana da Silva Lima
Advogada: Jakeline Lago Rodrigues dos Santos Banhara (OAB: 15994/MS)
Advogado: Márcio Souza de Almeida
Embargado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA
PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam
à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da
demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida
na via adequada. Ainda que interpostos para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios visando ao manejo dos
recursos excepcionais não podem ser acolhidos se ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
combatido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0821655-55.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
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Apelante: Silvia Maria Tezelli
Advogado: Eder Wilson Gomes (OAB: 10187A/MS)
Apelado: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo
Advogado: André Nieto Moya (OAB: 235738/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA NA INICIAL ALTERAÇÃO DE PEDIDOS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ART. 334 DO CPC DEVIDAMENTE
REALIZADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os fundamentos constantes na apelação devem
referir-se às matérias apreciadas pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é
vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. Embora a apelante afirme
que a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não foi realizada pelo juízo, requerendo a nulidade da sentença,
extrai-se dos autos que o juiz observou regularmente o rito processual nos presentes autos, inclusive com a realização da
referida audiência, sem êxito na composição das partes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0831474-79.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Embargante: Francisco Grisai Leite da Rosa
Advogado: Osmar Cozzatti Neto (OAB: 16929/MS)
Embargado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Alexandre Ávalo Santana (OAB: 8621/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO - AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. Se não demonstrado no acórdão embargado
uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade rejeitaram os embargos, nos termos do voto do
Relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0831841-40.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Advogado: Luiz Antônio Filippelli (OAB: 56210/RS)
Advogado: Fernanda Dal Pont Giora (OAB: 82235/RS)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB: 56726/RS)
Embargado: Pedro Dias Lima
Advogada: Daniela Gomes Guimarães (OAB: 8701/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL CONSTATADO - INTEGRAÇÃO
DO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGAMENTO
PROFERIDO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de
declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. Verificada a existência de erro material no acórdão, necessário o
acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer o ponto equivocado. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
acolherm os embargos, nos termos do voto do relator..
Embargos de Declaração Cível nº 0837785-23.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Nacir Cardoso Quintana
Advogado: Márcio Andlei de Souza (OAB: 15394/MS)
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: José Carlos Skrzyszowski Júnior (OAB: 6139A/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCONFORMISMO DA
PARTE RECORRENTE COM O JULGAMENTO PROFERIDO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos
de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Apelação Cível nº 0841275-92.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Apelante: Lilian Vitória de Souza Freitas
Advogada: Sonia Regina Vieira Khoury (OAB: 15539/PR)
Advogada: Michelle Guimarães David (OAB: 17245/MS)
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Apelante: José Carlos Rodrigues de Freitas
Advogada: Sonia Regina Vieira Khoury (OAB: 15539/PR)
Advogada: Michelle Guimarães David (OAB: 17245/MS)
Advogado: Danielle Guimarães David (OAB: 15513/MS)
Apelado: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Advogado: Jorge André Ritzmann de Oliveira (OAB: 11985/SC)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - FUNCEF – ENTIDADE FECHADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR – RECONVENÇÃO – FINANCIAMENTO IMÓVEL – CÁLCULO EM DESACORDO COM PREVISÃO
CONTRATUAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar em nulidade da
sentença por ausência de fundamentação nas situações em que o pronunciamento jurisdicional permitir inferir com clareza
as razões de decidir do julgador.A Súmula n.º 563 do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos contratos firmados com as entidades de previdência privada fechadas, por terem regulamentos próprios
que levam em consideração o associativismo e o mutualismo.Estando expressamente prevista no contrato de financiamento
de imóvel a cobrança de multa moratória, e considerando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao referido
contrato, não há falar na sua limitação.Reconhecida a ilegalidade na apuração do saldo devedor, sob pena de enriquecimento
ilícito, necessária a liquidação da sentença, a fim de que se apure o saldo credor e/ou devedor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a
preliminar de nulidade de sentença e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Apelação Cível nº 0900377-06.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Vara da Infância, Adolescência e do Idoso
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Apelante: R. B. G.
DPGE - 1ª Inst.: Amarildo Cabral (OAB: 9752/MS)
Apelado: W. de A. L.
DPGE - 1ª Inst.: Antônio César Bauermeister de Araújo (OAB: 8097/MS)
Apelado: R. F. G.
Advogada: Camila Corado Gabriel Lima (OAB: 24015/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Nicolau Bacarji Junior
Interessado: W. X.
DPGE - 1ª Inst.: Eugênio Luiz Dameão (OAB: 4655/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA DE PROTEÇÃO - MÉRITO - COMPROVAÇÃO DE GRAVES FATOS EM DESFAVOR
DA GENITORA DE MENORES IMPÚBERES - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO MELHOR
INTERESSE DA PROLE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E, COM O PARECER, DESPROVIDO. I - A
intervenção estatal nos casos em que se discute o interesse de crianças e adolescentes deve primar pela satisfação do melhor
interesse desses cidadãos em formação. II - Comprovado nos autos que a genitora não dispensou os cuidados necessários
aos filhos, submetendo-os as mais diversas situações de risco e negligência, conclui-se que não há qualquer possibilidade de
contato com aqueles, motivo pelo qual não comporta reforma a sentença recorrida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, com o parecer, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1404204-97.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Steve Ostin Barbosa Braz de Oliveira
Advogado: Lucas de Castro Cunha (OAB: 23406/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - Detran/ms
Procurador: Alandnir Cabral da Rocha (OAB: 7795/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROTESTO - IPVA - VEÍCULO
LEILOADO PARA DESMANCHE - IMPOSTOS POSTERIORES INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1º da
Resolução CONTRAN n º 11/1998, deve ser realizada a baixa do registro do veículo retirado de circulação por ter sido leiloado
como sucata. 2. O caso dos autos trata de veículo impossível de ser regularizado, fora de circulação, já que leiloado pelo próprio
Detran para desmanche (sucata), inexistindo razões para manter ativo o registro do bem e muito menos para dar continuidade
à cobrança de tributos e taxas a partir de então.* A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1409253-22.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: E. F. de S.
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Agravado: M. de C. G.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DECISÃO QUE DECLINA
DA COMPETÊNCIA E DETERMINA REMESSA DOS AUTOS À 6ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR
DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - EVENTUAL NECESSIDADE PROBATÓRIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA
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DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 2º, §4º, DA LEI Nº 12.153/2009. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Embargos de Declaração Cível nº 1410771-47.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Alan Cândido da Silva
Advogado: Alan Candido da Silva (OAB: 7865/MS)
Embargante: Yassue Regina Yura Morita
Advogado: Alan Candido da Silva (OAB: 7865/MS)
Embargado: Município de Paranaíba
Proc. Município: Liliane Aparecida dos Santos Martins (OAB: 18437/MS)
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO - DECISUM MANTIDO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração
têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme
jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a revisão de tema
satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada. Embargos de declaração
rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram os embargos, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1410914-36.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Luciana Barbosa Lyrio
Advogado: Raíra Albanez Viudes (OAB: 21649/MS)
Advogada: Maisa Oviedo Milandri (OAB: 17666/MS)
Agravado: Sidrolandia News
Agravado: Ivinotícias
Agravado: Aconteceu MS
Advogado: José Carlos Matos Rodrigues (OAB: 6914/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - NOTÍCIA VEICULADA EM PERIÓDICOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO
DIREITO - RECURSO DESPROVIDO Não tendo, em tese, as requeridas extrapolado o dever de informação, não se faz presente
o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência antecipada pleiteada. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1410935-12.2020.8.12.0000
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: I. dos A. G.
Advogado: Wellington Morais Salazar (OAB: 9414/MS)
Advogada: Karla Juvêncio Morais Salazar (OAB: 12192/MS)
Repre. Legal: Lucimara da Silva dos Anjos
Agravado: S. F. S. de S. S. E. LTDA.
Advogado: Abrahão Issa Neto (OAB: 83286/SP)
Advogado: Rodrigo Oliveira Alves de Lima (OAB: 445563/SP)
Advogado: Armando Coltro Évola (OAB: 391860/SP)
Advogado: Daniel Branco Brillinger (OAB: 296405/SP)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PACIENTE COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE SESSÕES DE PSICOTERAPIA
PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADA RECURSO PROVIDO. Do exame detido dos documentos
acostados aos autos, infere-se que o Agravo de Instrumento deve ser provido, a fim de que a agravada disponibilize o
tratamento ora requerido em favor da agravante, portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, haja vista a
presença inequívoca dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, de modo que a demora injustificada
na disponibilização do tratamento médico pode trazer prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da agravante, principalmente
na esfera educacional, conforme evidenciado no laudo médico Não há plausibilidade na insurgência de operadora de atividade
no ramo de saúde que se nega a autorizar o custeio das sessões à paciente acometida de Hiperatividade e Déficit de Atenção,
sob o argumento de que há limitação para o número de sessões, quando tal assertiva não encontra legitimidade conforme a lei
consumerista. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos,
a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1411299-81.2020.8.12.0000
Comarca de Bataguassu - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: José Edvaldo dos Santos Amorim
Advogado: Jean Neves Mendonça (OAB: 14720/MS)
Agravado: Construcenter Material para Construção Ltda.
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EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - ESPERA DE MAIS DE UM ANO PARA AJUIZAR
AÇÃO JUDICIAL DESDE O ALEGADO DESCUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão
de tutela provisória está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. A demora no ajuizamento da ação revela-se incompatível com a alegação de perigo na demora da
obtenção da tutela jurisdicional. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1412450-82.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Matilde Vieira Valdez
Advogado: Luiz Alexandre Arguilheira Gonçalves da Rosa (OAB: 22252/MS)
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
LitisPas: Banco Bmg S/A
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SALÁRIO - PERCENTUAL DE 35% DA REMUNERAÇÃO
- DECRETO MUNICIPAL N.º 13.870/2009 - PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovada a presença dos requisitos, deve ser reformada a decisão que
indeferiu o pedido. Tratando-se de funcionário público do Município de Campo Grande, a norma a ser aplicada ao caso é aquela
prevista no Decreto Municipal n.º 13.8970/2019, que limita as consignações voluntárias até 35% (trinta e cinco por cento), dos
quais 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para amortizações de despesas realizadas por meio de cartão de
crédito e/ou decorrentes de sua utilização com a finalidade de saque. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1412608-40.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Thiago Alves de Oliveira
Advogado: Lucas Petini Nunes (OAB: 18708/MS)
Advogado: Delcindo Afonso Vilela Junior (OAB: 12887/MS)
Agravado: José Roberto Spengler (Espólio)
RepreLeg: Débora de Melo Portela Spengler
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - QUEDA DO FATURAMENTO DO COMÉRCIO
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, não se verifica a possibilidade de suspensão
do pagamento do valor doalugueldurante o período da pandemia, devendo ser mantida a decisão que diante do faturamento
insuficiente da empresa locatária face ao fechamento do comércio local em razão da pandemia doCOVID-19, concedeu em parte
a tutela provisória determinando a redução provisória do valor do aluguel, o não reajuste do valor do aluguel no ano de 2020 e,
a não incidência de multa e juros nos valores dos alugueis e acessórios referents aos meses de fevereiro e março de 2020. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1412675-05.2020.8.12.0000
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Município de Bonito
Proc. Município: Edilson Júnior Arruda dos Santos (OAB: 19401/MS)
Agravado: Wala Engenharia Ltda
Advogado: Rafael dos Santos Paim Mendes (OAB: 15844/MS)
Advogado: Caio Moreno Rodrigues Sampaio (OAB: 17029/MS)
EMENTA - AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
- REQUISITOS DO ART. 151, V, DO CTN - RECURSO DESPROVIDO. O depósito do valor integral é somente uma das causas
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, já que a redação do art. 151 do CTN é clara em indicar outras causas, dentre
elas, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento nº 1412955-73.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026/MS)
Agravado: Carlos Alexandre de Araujo Santos
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ARBITRAMENTO DO VALOR
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3.º,
INCISO II, DO CPC - ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO N.º 232, DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. Considerando que o agravado é beneficiário da justiça gratuita e, caso vencido, os honorários deverão ser arcados
pelo Estado, a fixação do valor dos honorários deve observar o constante no artigo 95, § 3.º., inciso II, do CPC. O art. 95, § 3.º,
inciso II, do CPC é expresso em consignar a observância do valor dos honorários periciais à tabela do tribunal ou do Conselho
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Nacional de Justiça e certo que este último órgão editou a Resolução n.º 232 estabelecendo os parâmetros de fixação desses
honorários, restando autorizada diante do caso concreto a estipulação em até cinco vezes o montante previsto na tabela da
resolução (artigo 1.º, § 4.º, da Resolução n.º 232/CNJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1413213-83.2020.8.12.0000
Comarca de Bela Vista - 1ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: D. F. A.
Advogada: Deborah Maciel Mosqueira (OAB: 5809/MS)
Agravante: F. C.
Advogada: Deborah Maciel Mosqueira (OAB: 5809/MS)
Agravado: P. C. C. A.
Advogado: Marcos W. de Souza Pereira (OAB: 16787/MS)
Interessado: B. C. F. A.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - GUARDA EXERCIDA
PELA GENITORA - DIREITO DE VISITAS DO GENITOR -. PRESERVAÇÃO DO BEM ESTAR DA INFANTE - AUSÊNCIA DE FATOS
E ELEMENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA DO PAI - NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA. PARA ESTABELECIMENTO DE
VÍNCULOS AFETIVOS - RECURSO DESPROVIDO.* 1. Nas ações relativas à guarda e regulamentação de visitas deve ser levado
em conta precipuamente o interesse da criança, de forma a preencher todos os aspectos referentes ao seu desenvolvimento,
sejam eles econômicos, educacionais, emocionais, psicológicos ouafetivos. 2. Apenas em situações excepcionais, quando
constatadas circunstâncias de risco e extrema vulnerabilidade, poderá ser limitada ou condicionada a visitação pelo genitor que
não detém a guarda do filho, privilegiando-se, assim, o direito da criança ou adolescente de conviver com a família natural,de
modo a reforçar o vínculo familiar, o afeto recíproco e o desenvolvimento saudável da criança.* A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1413254-50.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Cláudia Adriana Freitas Silveira
Advogado: Eros Sant´anna Betoni (OAB: 348013/SP)
Agravado: Município de Paranaíba
Proc. Município: Ruth Marcela Souza Ferreira (OAB: 11180/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTRAMINUTA -PERDADOOBJETO- AFASTADA - MÉRITO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇAGRATUITA
NA ORIGEM- AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há que se falar em reconhecimento da prejudicialidadedorecurso, em virtude
deperdadeobjetopelo recolhimento das custas iniciais, uma vez que o reclamo interposto para discutir sobre a concessão de
justiça gratuita à autora não foi recebido em seu efeito suspensivo. Deve ser mantida a decisão que revogou a justiça gratuita
concedida à agravante, pois não demonstrou satisfatoriamente que suas despesas mensais comprometam seus rendimentos
a ponto tal, que não disponha de recursos para o recolhimento das despesas processuais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, rejeitaram a
preliminar de contrarrazões e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1413400-91.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Carlos Dias
DPGE - 1ª Inst.: Eni Maria Sezerino Diniz (OAB: 5162/MS)
Agravado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Proc. Município: Lorena Ibrahim Barbosa Cunha (OAB: 11676/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SUSPENSÃO DA CIRURGIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA POR CORONAVÍRUS PROCEDIMENTO MÉDICO ELETIVO ESSENCIAL - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO - DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Apesar da pandemia causada pelo Coronavírus, os serviços médicos eletivos não podem
parar por prazo indeterminado, até porque o próprio ente público editou resoluções possibilitando a retomada das cirurgias
eletivas pela rede pública estadual. Logo, a decisão agravada deve ser reformada, para que seja dado prosseguimento ao
cumprimento provisório de sentença que condenou os agravados ao fornecimento de tratamento cirúrgico ao agravante. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1413704-90.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Clarimer de Meira Navarro
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Advogada: Alessandra Leite Sobreira (OAB: 138118/RJ)
Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
Advogado: Marcos Vinicius Barros Ottoni (OAB: 16785/DF)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PRAZO PRESCRICIONAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA IMPENHORABILIDADE DE VALORES PENHORADOS EM CONTA
BANCÁRIA VIA BACEN JUD DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES REFEREM-SE AO SALÁRIO DA PARTE REQUERIDA
IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O vencimento antecipado
do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do término
da avença. A lei processual assegura a possibilidade de a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta bancária,
ressalvando, porém, a impenhorabilidade dos proventos de salário, atribuindo à parte executada o ônus de comprovar a natureza
alimentar do respectivo valor (art. 854, § 3º, do CPC). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram parcial provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator..
Agravo de Instrumento nº 1413798-38.2020.8.12.0000
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Renata Feitoza Santos
DPGE - 1ª Inst.: Marcelo Marinho da Silva (OAB: 609675/DP)
DPGE - 2ª Inst.: Olga Lemos Cardoso de Marco
Agravado: Município de Amambai
Proc. Município: Adriano de Camargo (OAB: 11885/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - TEMA 793, DO
STF - REAFIRMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A fixação pelo STF doTema793no
julgamento do RE nº 855.178- SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade
dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição
de competências. Não se observa que o entendimentodaSuprema Corte altere a ocorrênciadasolidariedade passiva, nem se
traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidadedainclusãodaUniãono pólo passivodademanda. Mantida
a solidariedade passiva, é descabida a pretensão de redirecionamento da demanda apenas para a União. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 1413953-41.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Coxim - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: M. C. F. B.
Advogada: Francisca Antonia Ferreira de Lima (OAB: 13715/MS)
Advogado: Fabiane Franca de Morais (OAB: 18442/MS)
Advogada: Fernanda Szochalewicz Loureiro Lopes (OAB: 19097/MS)
Agravado: P. L.
Advogado: Pedro Ronny Argerin (OAB: 4883/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RECORRENTE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não
demonstradas pela parte agravante razões suficientes a alterar o quanto decidido, sem indicação de injustiça ou ilegalidade no
decisum, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1413979-39.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: A. C. C.
Advogado: Vinicius Martins Pereira da Silva (OAB: 22382/MS)
Advogada: Maria Auxiliadora Cestari Baruki Neves (OAB: 2297/MS)
Advogado: Otávio Ferreira Neves Neto (OAB: 13432/MS)
Agravado: J. A. O.
Advogado: Lylian Chaparro Magalhães Garcia, (OAB: 23269/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE GUARDA E TUTELA DE URGÊNCIA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS PELAS
PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar para
regulamentação de visitas, eis que, a despeito da necessidade de manter o convívio familiar, deve-se primeiro resguardar e
proteger a infante, impondo-se imprescindível a instrução probatória para estabelecer, com segurança, qual a melhor forma
de regulamentação das visitas da menor pelo pai. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

166

Agravo de Instrumento nº 1414382-08.2020.8.12.0000
Comarca de São Gabriel do Oeste - 2ª Vara
Relator(a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte
Agravante: Nelson Cardoso de Araujo
Advogado: Antônio Carlos Ferreira (OAB: 2953B/MS)
Advogado: Igor Del Campo Fioravante Ferreira (OAB: 12522/MS)
Advogado: Felipe Acco Rodrigues (OAB: 14958/MS)
Advogado: Vitor Del Campo Fioravante Ferreira (OAB: 21632/MS)
Advogado: Maurício Dorácio Mendes (OAB: 133066/SP)
Advogado: Marcelo Dorácio Mendes (OAB: 136709/SP)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS
PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS EM RELAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA
- LAUDO EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A fidelidade ao título deve
ser observada para que as partes obtenham exatamente aquilo que foi determinado na sentença. Assim, se o comando do
julgamento é no sentido de que seja feita a atualização dos valores decorrentes de expurgo inflacionário, e as planilhas assim
o fazem, não há qualquer alteração a ser realizada. Por outro lado, não há qualquer incorreção se o perito utiliza, no momento
de atualizar os valores, os fatores decorrentes de alterações normativas, relacionadas à moeda (Plano Real), algumas inclusive
benéficas para o agravante. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e
virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1414518-05.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Regina Celia Bressan
Advogada: Corini Adriana Maljaars (OAB: 18760/MS)
Agravado: Banco Volkswagen S.A.
Advogado: Dante Mariano Gregnanin Sobrinho (OAB: 21614/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
- PLEITO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MORA - DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a liminar de busca e apreensão, eis que
o pedido de demanda revisional não é suficiente para descaracterizar a mora e impedir o deferimento e cumprimento da medida.
Agravo de Instrumento nº 1414880-07.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Vagner Teixeira Santos
Advogado: Gilberto Marin Dauzacker (OAB: 20040/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - VALOR DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS - REDUÇÃO DA VERBA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- INAPLICABILIDADE DA PORTARIA 190/2019 EDITADA POR ESTA CORTE - RECURSO NÃO PROVIDO. A Portaria nº
190/2019 editada por esta Corte que fixa os honorários periciais no casos de DPVAT em R$ 370,00 (trezentos e setenta
reais) não tem aplicação na presente demanda, uma vez que referida legislação foi editada para regulamentar as perícias
realizadas nos processos inseridos no mutirão do DPVAT, visando a conciliação em todo o Estado, o que não é o caso
dos autos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual,
os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata
de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1414951-09.2020.8.12.0000
Comarca de Bataguassu - 2ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: João de Barros
Advogado: Deilon Renato Souza Muchon (OAB: 19199/MS)
Advogado: Luiz Carlos Galindo Júnior (OAB: 7536/MS)
Agravado: Generali Brasil Seguros S.A
Advogado: Bruno Leite de Almeida (OAB: 95935/RJ)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
EM GRUPO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO - REFORMA QUE SE IMPÕE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - RECURSO PROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, compete à
Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento das ações indenizatórias decorrentes de seguro de vida em grupo. A C
Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1415126-03.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Ayres Cândido de Paula Neto
Advogado: Alexandre Chadid Warpechowski (OAB: 12195/MS)
Agravado: Prefeito Municipal de Campo Grande/MS
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Agravado: Secretário Municipal de Gestão de Campo Grande/MS
Agravado: Município de Campo Grande
Proc. Município: João Afrânio Montenegro Júnior (OAB: 25601A/MS)
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que, até o presente momento perdura o
estado de calamidade pública, bem como que não se tem qualquer previsão acerca da data que cessará, é certo que o prazo
de validade do concurso continua vigente por tempo indeterminado, posto que suspenso antes do seu fim. Assim, em razão
de estar dentro do prazo de validade, a Administração possui oportunidade e conveniência para nomeação em momento que
achar adequado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as)
magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a
seguinte decisão: Por unanimidade, contra o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1415130-40.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Zilda Basilio da Silva Pereira
Advogado: Rafael Lima de Souza Nantes (OAB: 20000/MS)
Agravado: Banco Losango S.A. - Banco Multiplo
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RETIRADA DO NOME DA AUTORA
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da
tutela provisória de urgência, é imprescindível a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a medida antecipatória que visa à exclusão do nome da recorrente dos
cadastros de proteção ao crédito. Reconhecida a existência de relação jurídica, incumbe ao autor comprovar o pagamento do
débito para que seja deferida tutela de urgência para exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. A C Ó R D
Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator..
Agravo de Instrumento nº 1415466-44.2020.8.12.0000
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado: João Thomaz Prazeres Gondim (OAB: 18694/ES)
Agravada: Marcelina Almeida Marques
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DO
CONTRATO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. É possível o julgador estabelecer prazo
para a apresentação de documento contratual sob pena de multa com valor diário e duração limitada, proporcional e razoável,
a fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1416293-55.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Agro Bonser Comércio e Representações Ltda
Advogado: Itacir Molossi (OAB: 4350/MS)
Agravado: Leopoldo Fernandes da Silva Lopes
Advogado: Aldo Mario Freitas Lopes (OAB: 2679/MS)
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CRÉDITO DO
DEVEDOR EM PROCESSO DE EXECUÇÃO MANEJADO CONTRA TERCEIRO - FATO QUE NÃO IMPORTA EM PAGAMENTO
POR SUB-ROGAÇÃO - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO ART. 778, §1º, DO CPC - NECESSIDADE DE EFETIVA
QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sub-rogação prevista
pelo art. 778, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pagamento por sub-rogação, tratando-se de hipótese
de legitimação extraordinária, conferida ao credor que efetivou penhora no rosto dos autos do processo de execução manejada
por seu devedor contra terceiro, evitando que a desídia daquele no manejo processual prejudique a solução da demanda. Por
conseguinte, incabível o pedido de extinção da execução enquanto não houver efetiva satisfação do crédito perseguido. A C Ó
R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a)
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Embargos de Declaração Cível nº 2000254-31.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Embargante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Suleimar Sousa Schröder Rosa (OAB: 7548/MS)
Embargada: Sabrina Gomes dos Santos Ferreira
RepreLeg: Adriana Gomes dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Denise Banci dos Santos Cocaroli
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Embargada: Bruno Ferreira Filho
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art.
1.022, do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. Supre-se
a omissão reconhecida, sem modificação do julgado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na
conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, acolheram parcialmente os embargos, nos termos
do voto do relator.
Agravo de Instrumento nº 4000415-70.2020.8.12.9000
Comarca de Deodápolis - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: C. N. T.
Advogado: João Vitor Fazzio Soares (OAB: 22695/MS)
Agravante: C. P. N. T.
Advogado: João Vitor Fazzio Soares (OAB: 22695/MS)
Agravada: M. das D. N. T.
DPGE - 1ª Inst.: Vagner Fabricio Vieira Flausino
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300, do CPC, admite a concessão de tutela provisória de urgência
quando demonstrada a presença dos requisitos cumulativos, consistentes na probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, que não restou evidenciado nos autos. Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de Declaração Criminal nº 0038271-12.2016.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Embargante: M. E. do P.
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido Martinez Espínola (OAB: 5745/MS)
Embargado: M. P. E.
Proc. Just: Gerardo Eriberto de Morais
Embargada: R. A. F.
Advogado: Edgar Calixto Paz (OAB: 8264/MS)
Advogada: Eliete Lima dos Santos Calixto Paz (OAB: 23895/MS)
E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
- EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.
Constata-se que, de fato, ao se proceder a nova dosimetria da pena, constou a contravenção penal de vias de fato, todavia,
o réu foi condenado apenas pelo crime de ameaça. Condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato afastada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Acolheram unânime.
Apelação Criminal nº 0038271-12.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Apelante: M. E. do P.
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Oliveira Alvarez (OAB: 345540/DP)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Helen Neves Dutra da Silva
Apelada: R. A. F.
DPGE - 1ª Inst.: Thaís Dominato Silva Teixeira
Advogado: Edgar Calixto Paz (OAB: 8264/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
- AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO - DE OFÍCIO,
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DIMINUIÇÃO
DO AUMENTO PARA 1/6. I - Não prospera o pleito absolutório ao argumento de insuficiência de provas para a condenação se
os elementos coligidos são plenamente harmônicos em demonstrar a prática do delito de ameaça cometido pelo réu contra sua
ex-companheira, especialmente à luz das palavras firmes e coerentes da ofendida em juízo, aliadas ao conteúdo obtido na fase
extrajudicial. Condenação mantida. II - Pena-base reduzida ante o afastamento da conduta social. III - A lei não estabelece os
percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados em se tratando de atenuantes e agravantes, o que
motivou a jurisprudência a firmar entendimento no sentido de que a fração mínima de 1/6 (um sexto) deve guiar o magistrado
na dosimetria da pena. Acaso exista fundamentação idônea é permitido o aumento superior a 1/6 (um sexto), o que não ocorreu
no caso em estudo. Não basta para incidência em patamar superior a mera menção da existência da agravante, sem qualquer
motivação que leve em conta as especificidades do caso concreto A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os juízes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Negaram provimento
por maioria, nos termos do voto intermediário proferido pelo 2º Vogal que, de ofício, reduziu a pena-base, vencidos, em parte o
Relator que negava integralmente e o 1º Vogal que provia o recurso.
Apelação / Remessa Necessária nº 0802120-82.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
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Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Apelado: Waliston Diniz Junqueira Porto
DPGE - 1ª Inst.: Regina Célia Rodrigues Magro (OAB: 4835/MS)
Interessado: Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev
Procurador: Cristiane Lima Maciel Nunes (OAB: 8842/MS)
Procuradora: Renata Raule Machado (OAB: 13166/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DEPENDENTE QUE COMPLETOU 18 ANOS E ESTÁ CURSANDO ENSINO MÉDIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE DO
SENAC - SUSPENSÃO QUE IMPOSSIBILITA O PRÓPRIO SUSTENTO - LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR
(MORTE DO GUARDIÃO DO BENEFICIÁRIO): LEI ESTADUAL N.204/80 - SÚMULA 340/STJ - RECURSO REPETITIVO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.213/91 QUE REGE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - LIMITE DE 21 (VINTE E UM)
ANOS -VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA
LEI 9.494/97- JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - ART. 219 DO CPC - CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE E
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I - A teor da Súmula n. 340
do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. II - O
beneficiário que estiver cursando ensino médio ou curso técnico profissionalizante e que não tem condições financeiras para
arcar com o próprio sustento terá direito ao restabelecimento da pensão por morte, suspensa em razão de ter completado 18 anos
de idade, conforme precedentes do STF e STJ. III - O direito se estende até que o dependente do segurado complete 21 anos
de idade, tendo em vista o disposto no art. 16, I, da Lei 8.213/91, aplicável também ao regime fechado de previdência (art. 40, §
12, da CF), considerando que o menor sob guarda deve ser considerado como dependente também para fins previdenciários, já
que a questão a deve ser analisada segundo as regras da legislação de proteção ao menor: a Constituição Federal e do Estatuto
da Criança e do Adolescente.( STJ - RESp. 642915 - Relatora Min. Laurita Vaz - DJU 16/10/2006). IV- A regra do art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, nada dispôs a respeito do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre
obrigações ilíquidas, que continuou regido pelos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil de 2002, conforme decisão do STJ,
proferida no regime do art. 543-C do CPC . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, deram provimento ao recurso e
exerceram juízo de retratação, nos termos do voto do relator, com o parecer.
Apelação Cível nº 0828761-44.2013.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Betagen Biotecnologia Em Reproducao Animal Ltda
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogado: Felipe Epelbaum (OAB: 17166/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Repre. Legal: Felipe Marcelo Gouvea Berni
Apelado: Alphagen Reproducao Animal Ss
Advogado: Henrique Furquim Paiva (OAB: 128214/SP)
Apelado: ZETAGEN BIOTECNOLOGIA ANIMAL S.S
Advogado: Henrique Furquim Paiva (OAB: 128214/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
E DANOS MORAIS- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LICENÇA DE USO DE MARCA E
OUTRAS AVENÇAS- FERTILIZAÇÃO IN VITRO EM BOVINOS- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADACERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO-ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO NÃO CONHECIDOS- MÉRITO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO- PERDAS
E DANOS NÃO DEMONSTRADOS- COMPENSAÇÃO INVIÁVEL- INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ NÃO SUBSTITUI À DAS
PARTES- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO Não se conhece do recurso no
que tange ao pedido de “julgamento simultâneo de ações”, uma vez que a matéria sequer foi tangenciada na decisão recorrida,
de modo que a apreciação per saltum por essa Corte acarretaria indevida supressão se instância. Outrossim, .a alegação de
conexão só se justifica antes do julgamento de qualquer das ações na primeira instância, nos moldes da súmula 235, do STJ: “A
conexão não determina a reunião dosprocessos, se um delesjáfoi julgado”, bem como do §1º, do art.55, do CPC. Ainda, deixase de conhecer do pedido de efeito suspensivo ao recurso, porque tal efeito decorre ex lege (art.1012, do CPC), carecendo à
apelante interesse recursal, no ponto. Conforme dispõe o art.435, parágrafo único, do CPC, para que seja deferida a produção
extemporânea da prova, não basta que o documento seja novo ou que a parte a ele não tivesse acesso anterior, a lei exige
um plus, qual seja, a constatação pelo julgador da boa-fé da parte. Na hipótese, a juntada extemporânea dos documentos pela
parte autora não se harmoniza com a boa-fé processual, porquanto, as provas já existiam ao tempo da propositura da ação e
não foi comunicado ao juízo, em momento oportuno, a inacessibilidade dos documentos. Preliminar de cerceamento de defesa
rejeitada. Nos termos do art.373, I, do CPC, cumpre à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Tanto a
declaração de inexigibilidade dos títulos descritos na inicial, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por perdas e danos e danos morais, ou seja, todos os pedidos autorais, dependiam da demonstração cabal do percentual de
prenhez obtido, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. As perdas e danos (art.402, do CC) não se presumem e devem ser
cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.Se a compensação prevista no contrato
não ocorreu porque o laboratório da autora estava em manutenção e, ademais, não há provas de que houve oportunidade para
tanto, afasta-se tal possibilidade, até porque não se tem exatidão, como já assinalado, sobre o percentual de prenhez obtido,
inviabilizando a compensação hipotética. A iniciativa probatória do juiz visa precipuamente a resguardar a igualdade material
entre os litigantes e a efetividade do processo, mas jamais se substitui à iniciativa da parte, ostentando caráter integrativo e
suplementar. em atenção ao compromisso com a sua imparcialidade. Desse modo, não se pode repassar ao magistrado o ônus
probatório que cabia à parte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, conheceram em parte e negaram provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Embargos de Declaração Criminal nº 1410724-73.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
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Embargante: Alex Tavares Vieira
Advogada: Karoliny Maria Chavez Kassar (OAB: 20837/MS)
Embargante: Igor Feitosa Martins
Advogada: Karoliny Maria Chavez Kassar (OAB: 20837/MS)
Embargado: Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Interessado: Rodrigo José Fontoura Dias
Interessado: Luiz Fernando Ferreira da Conceição
Interessado: Luan Alex de Souza Bezerra
Interessado: Ministério Público Estadual
E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO EVIDÊNCIADA – ARTIGO 580, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. IConstatada omissão no julgado, imperioso o acolhimento dos declaratórios, apenas para sanar o vício apontado. II- Não se
comprova tratar-se de situação idêntica, uma vez que os corréus, beneficiados com a substituição da prisão pelas medidas
cautelares, não possuem reiteração delitiva, não se deve estender a liberdade em favor dos embargantes. Acolho os embargos
declaratórios para sanar a omissão apontada, contudo, sem conceder efeitos infringentes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos,
Acolheram unânime.
Apelação Criminal nº 0038271-12.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Apelante: M. E. do P.
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Oliveira Alvarez (OAB: 345540/DP)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Helen Neves Dutra da Silva
Apelada: R. A. F.
DPGE - 1ª Inst.: Thaís Dominato Silva Teixeira
Advogado: Edgar Calixto Paz (OAB: 8264/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
- AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO - DE OFÍCIO,
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DIMINUIÇÃO
DO AUMENTO PARA 1/6. I - Não prospera o pleito absolutório ao argumento de insuficiência de provas para a condenação se
os elementos coligidos são plenamente harmônicos em demonstrar a prática do delito de ameaça cometido pelo réu contra sua
ex-companheira, especialmente à luz das palavras firmes e coerentes da ofendida em juízo, aliadas ao conteúdo obtido na fase
extrajudicial. Condenação mantida. II - Pena-base reduzida ante o afastamento da conduta social. III - A lei não estabelece os
percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados em se tratando de atenuantes e agravantes, o que
motivou a jurisprudência a firmar entendimento no sentido de que a fração mínima de 1/6 (um sexto) deve guiar o magistrado
na dosimetria da pena. Acaso exista fundamentação idônea é permitido o aumento superior a 1/6 (um sexto), o que não ocorreu
no caso em estudo. Não basta para incidência em patamar superior a mera menção da existência da agravante, sem qualquer
motivação que leve em conta as especificidades do caso concreto A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os juízes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Negaram provimento
por maioria, nos termos do voto intermediário proferido pelo 2º Vogal que, de ofício, reduziu a pena-base, vencidos, em parte o
Relator que negava integralmente e o 1º Vogal que provia o recurso.
Embargos de Declaração Criminal nº 0038271-12.2016.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Embargante: M. E. do P.
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido Martinez Espínola (OAB: 5745/MS)
Embargado: M. P. E.
Proc. Just: Gerardo Eriberto de Morais
Embargada: R. A. F.
Advogado: Edgar Calixto Paz (OAB: 8264/MS)
Advogada: Eliete Lima dos Santos Calixto Paz (OAB: 23895/MS)
E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
- EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.
Constata-se que, de fato, ao se proceder a nova dosimetria da pena, constou a contravenção penal de vias de fato, todavia,
o réu foi condenado apenas pelo crime de ameaça. Condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato afastada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Acolheram unânime.
Apelação / Remessa Necessária nº 0802120-82.2014.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Apelado: Waliston Diniz Junqueira Porto
DPGE - 1ª Inst.: Regina Célia Rodrigues Magro (OAB: 4835/MS)
Interessado: Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev
Procurador: Cristiane Lima Maciel Nunes (OAB: 8842/MS)
Procuradora: Renata Raule Machado (OAB: 13166/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DEPENDENTE QUE COMPLETOU 18 ANOS E ESTÁ CURSANDO ENSINO MÉDIO E CURSO PROFISSIONALIZANTE DO
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SENAC - SUSPENSÃO QUE IMPOSSIBILITA O PRÓPRIO SUSTENTO - LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR
(MORTE DO GUARDIÃO DO BENEFICIÁRIO): LEI ESTADUAL N.204/80 - SÚMULA 340/STJ - RECURSO REPETITIVO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.213/91 QUE REGE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - LIMITE DE 21 (VINTE E UM)
ANOS -VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA
LEI 9.494/97- JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - ART. 219 DO CPC - CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE E
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I - A teor da Súmula n. 340
do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. II - O
beneficiário que estiver cursando ensino médio ou curso técnico profissionalizante e que não tem condições financeiras para
arcar com o próprio sustento terá direito ao restabelecimento da pensão por morte, suspensa em razão de ter completado 18 anos
de idade, conforme precedentes do STF e STJ. III - O direito se estende até que o dependente do segurado complete 21 anos
de idade, tendo em vista o disposto no art. 16, I, da Lei 8.213/91, aplicável também ao regime fechado de previdência (art. 40, §
12, da CF), considerando que o menor sob guarda deve ser considerado como dependente também para fins previdenciários, já
que a questão a deve ser analisada segundo as regras da legislação de proteção ao menor: a Constituição Federal e do Estatuto
da Criança e do Adolescente.( STJ - RESp. 642915 - Relatora Min. Laurita Vaz - DJU 16/10/2006). IV- A regra do art. 1º-F da
Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, nada dispôs a respeito do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre
obrigações ilíquidas, que continuou regido pelos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil de 2002, conforme decisão do STJ,
proferida no regime do art. 543-C do CPC . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, deram provimento ao recurso e
exerceram juízo de retratação, nos termos do voto do relator, com o parecer.
Apelação Cível nº 0828761-44.2013.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Betagen Biotecnologia Em Reproducao Animal Ltda
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogado: Felipe Epelbaum (OAB: 17166/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Repre. Legal: Felipe Marcelo Gouvea Berni
Apelado: Alphagen Reproducao Animal Ss
Advogado: Henrique Furquim Paiva (OAB: 128214/SP)
Apelado: ZETAGEN BIOTECNOLOGIA ANIMAL S.S
Advogado: Henrique Furquim Paiva (OAB: 128214/SP)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
E DANOS MORAIS- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LICENÇA DE USO DE MARCA E
OUTRAS AVENÇAS- FERTILIZAÇÃO IN VITRO EM BOVINOS- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADACERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO-ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO NÃO CONHECIDOS- MÉRITO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO- PERDAS
E DANOS NÃO DEMONSTRADOS- COMPENSAÇÃO INVIÁVEL- INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ NÃO SUBSTITUI À DAS
PARTES- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO Não se conhece do recurso no
que tange ao pedido de “julgamento simultâneo de ações”, uma vez que a matéria sequer foi tangenciada na decisão recorrida,
de modo que a apreciação per saltum por essa Corte acarretaria indevida supressão se instância. Outrossim, .a alegação de
conexão só se justifica antes do julgamento de qualquer das ações na primeira instância, nos moldes da súmula 235, do STJ: “A
conexão não determina a reunião dosprocessos, se um delesjáfoi julgado”, bem como do §1º, do art.55, do CPC. Ainda, deixase de conhecer do pedido de efeito suspensivo ao recurso, porque tal efeito decorre ex lege (art.1012, do CPC), carecendo à
apelante interesse recursal, no ponto. Conforme dispõe o art.435, parágrafo único, do CPC, para que seja deferida a produção
extemporânea da prova, não basta que o documento seja novo ou que a parte a ele não tivesse acesso anterior, a lei exige
um plus, qual seja, a constatação pelo julgador da boa-fé da parte. Na hipótese, a juntada extemporânea dos documentos pela
parte autora não se harmoniza com a boa-fé processual, porquanto, as provas já existiam ao tempo da propositura da ação e
não foi comunicado ao juízo, em momento oportuno, a inacessibilidade dos documentos. Preliminar de cerceamento de defesa
rejeitada. Nos termos do art.373, I, do CPC, cumpre à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Tanto a
declaração de inexigibilidade dos títulos descritos na inicial, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por perdas e danos e danos morais, ou seja, todos os pedidos autorais, dependiam da demonstração cabal do percentual de
prenhez obtido, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. As perdas e danos (art.402, do CC) não se presumem e devem ser
cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.Se a compensação prevista no contrato
não ocorreu porque o laboratório da autora estava em manutenção e, ademais, não há provas de que houve oportunidade para
tanto, afasta-se tal possibilidade, até porque não se tem exatidão, como já assinalado, sobre o percentual de prenhez obtido,
inviabilizando a compensação hipotética. A iniciativa probatória do juiz visa precipuamente a resguardar a igualdade material
entre os litigantes e a efetividade do processo, mas jamais se substitui à iniciativa da parte, ostentando caráter integrativo e
suplementar. em atenção ao compromisso com a sua imparcialidade. Desse modo, não se pode repassar ao magistrado o ônus
probatório que cabia à parte. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, conheceram em parte e negaram provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Embargos de Declaração Criminal nº 1410724-73.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Embargante: Alex Tavares Vieira
Advogada: Karoliny Maria Chavez Kassar (OAB: 20837/MS)
Embargante: Igor Feitosa Martins
Advogada: Karoliny Maria Chavez Kassar (OAB: 20837/MS)
Embargado: Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
Interessado: Rodrigo José Fontoura Dias
Interessado: Luiz Fernando Ferreira da Conceição
Interessado: Luan Alex de Souza Bezerra
Interessado: Ministério Público Estadual
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO EVIDÊNCIADA – ARTIGO 580, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. IConstatada omissão no julgado, imperioso o acolhimento dos declaratórios, apenas para sanar o vício apontado. II- Não se
comprova tratar-se de situação idêntica, uma vez que os corréus, beneficiados com a substituição da prisão pelas medidas
cautelares, não possuem reiteração delitiva, não se deve estender a liberdade em favor dos embargantes. Acolho os embargos
declaratórios para sanar a omissão apontada, contudo, sem conceder efeitos infringentes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos,
Acolheram unânime.
Apelação Cível nº 0801881-09.2015.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Renato Ortiz Almeida
Advogado: João Carlos Gomes Arguelho
Apelado: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Fabio Castro Leandro (OAB: 9448/MS)
Proc. Município: Weslei Marques Galdino (OAB: 22827/MS)
Apelada: Sonia Maria Dal Pas Leite
Advogada: Paula Roberta Herestech (OAB: 17124/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
HORAS EXTRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. 01. O
servidor público tem direito a horas extras pelo regime jurídico administrativo (art. 39, § 3º e 7º, XVI, da Constituição Federal).
Contudo, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil) 02. Para configurar
dever de compensação por danos morais devem estar presentes conduta irregular da administração pública, dano e nexo de
causalidade entre ambos (art. 37, §6º, da Constituição Federal). Alegada acusação injusta por parte da administração pública
e dano moral não demonstrados. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do ..
Apelação Cível nº 0802098-28.2018.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Victor Hugo Florentin
Advogado: Luiz Alexandre Goncalves Amaral
Apelado: Lojas Riachuelo SA
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
EMENTA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO VALOR MENSAL DE PLANO ODONTOLÓGICO EM FATURA DE CARTÃO
DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOVA FATURA COM VALORES RETIFICADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. 01. A natureza da relação
jurídica existente entre as partes é consumerista, uma vez que o autor figura como consumidor e a empresa ré como
fornecedora, sendo objetiva a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 02. A exclusão da responsabilidade se verifica
quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva de terceiro ou do
próprio consumidor, hipóteses não verificadas no presente caso. 03. Evidenciada a falha na prestação de serviços, consistente
na cobrança em duplicidade de parcela já quitada do plano odontológico na fatura do cartão de crédito administrado pela ré,
fato que culminou, inclusive, na inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, fica configurado o dever
de indenizar o demandante pelos danos morais suportados. 04. Em atenção a tese do desvio produtivo do consumidor, há
configuração do dano moral quando este tenta solucionar o problema causado pelo fornecedor de serviços diversas vezes,
com reiteradas frustrações, ante a ineficiência ou descaso no atendimento. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0802310-18.2019.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Apelado: Edilson José Borges da Paz
DPGE - 1ª Inst.: Gustavo Peres de Oliveira Terra (OAB: 184701/SP)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEVER DE
ASSEGURAR A SAÚDE PÚBLICA ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 1. A responsabilidade instituída na Constituição
Federal é direta, comum e solidária em relação aos Estados, Municípios, União e Distrito Federal. Inteligência art. 23, II, da
Constituição Federal. 2. O Estado tem o dever de assegurar a saúde do cidadão, garantida pela Constituição Federal, em
seu art. 196. Comprovados os pressupostos fáticos, subjetivos e objetivos, o autor faz jus ao fornecimento de consulta e
procedimento cirúrgico, a fim de resguardar sua saúde e dignidade. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0803891-63.2018.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
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Apelante: Sanabra Rodrigues
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Associação Comercial de São Paulo
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Advogado: Luiz Antônio Filippelli (OAB: 56210/RS)
Advogado: Fernanda Dal Pont Giora (OAB: 82235/RS)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB: 56726/RS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Advogado: Luiz Antônio Filippelli (OAB: 56210/RS)
Advogado: Fernanda Dal Pont Giora (OAB: 82235/RS)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB: 56726/RS)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA - DETERMINAÇÃO PARA A PARTE AUTORA APRESENTAR PROCURAÇÃO PÚBLICA PARTE ANALFABETA
- ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A dívida discutida nos autos foi inscrita pela Associação Comercial de São Paulo
ACSP, sendo esta legitima para figurar no polo passivo da presente demanda. 2. Conforme regra prevista no parágrafo único do
artigo 321 do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, de emenda ou de complementação, no prazo de 15
(quinze) dias, o juiz indeferirá a petição inicial. Recurso conhecido e não provido A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0805970-39.2017.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Newton Yomei Fujii
Advogado: Aparecido Gomes de Morais
Apelante: Diego Rodriges Fujii
Advogado: Aparecido Gomes de Morais
Apelado: Itaú Unibanco S.a.
Advogada: Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB: 12002/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA
- DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA CONFESSADA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM
ENCARGOS MORATÓRIOS - COBRANÇA DE IOF. 01. Desnecessária a apresentação de contratos ou documentos que deram
origem à dívida confessada para a execução do crédito respectivo. 02. Nos termos do Enunciado da Súmula 581 do Superior
Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 03. Ausência de
abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em percentual semelhante à taxa média praticada no mercado no
período da contratação. 04. Conforme prevê a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 05. Cabível
a cumulaçãodejuros remuneratórioscom encargos moratórios, porque possuem finalidades distintas. 06. Não há ilegalidade
na cobrança de IOF, pois este é tributo devido por todas as pessoas físicas ou jurídicas que realizam operações no âmbito
do sistema financeiro nacional. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0807550-75.2015.8.12.0002
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Emprendimento Imobiliario Altos do Indaia Ltda Me
Repre. Legal: Oswaldo Barboza Borges
Advogado: Marcus Faria da Costa (OAB: 10668/MS)
Apelante: Evandro César Bracht
Advogado: Marcus Faria da Costa (OAB: 10668/MS)
Apelado: Alfredo Jose Cassemiro
Advogada: Elonete Loiola Cassemiro (OAB: 5583/RO)
Apelado: Neusa da Silva Lopes
Advogada: Elonete Loiola Cassemiro (OAB: 5583/RO)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL
- PRELIMINARES: SENTENÇA EXTRA PETITA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INÉPCIA DA INICIAL PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PAGAMENTO INTEGRAL
DO PREÇO AJUSTADO - NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO - CANCELAMENTO DO COMPROMISSO
PELA PROMITENTE VENDEDORA SEM ANUÊNCIA DO COMPRADOR - IMÓVEL EM POSSE DE TERCEIRO - PEDIDO DE
LAVRATURA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA PELO COMPRADOR - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE - OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
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Apelação Cível nº 0808280-84.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Daicy da Silva Ferreira
Advogado: Waldir Ferreira da Silva Filho
Apelado: Anhanguera Educacional Participações S/A
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB: 24296A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE DANO
MORAL E DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DERIVADO DE OBRIGAÇÃO DE DISCENTE CURSAR DISCIPLINAS INDEVIDAMENTE
- ACOLHIDOS - RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, deram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0810275-37.2015.8.12.0002
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Luiz Carlos Alves de Araújo
Advogada: Gabriela Mazaron Curioni (OAB: 18277/MS)
Apelado: Construtora e Incorporadora Tavares Ltda
Advogado: Renato de Aguiar Lima Pereira (OAB: 7083/MS)
Advogado: Juliano Cavalcante Pereira (OAB: 11410/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA
- CONTRADITA DE TESTEMUNHA DO AUTOR JUSTIFICADAMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CONTRATO VERBAL DE
EMPREITADA - INADIMPLEMENTO - NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE ACORDO DE PAGAMENTO
DE COMISSÃO SOBRE O LUCRO DO EMPREENDIMENTO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RESTITUIÇÃO DE VALORES
- INDEVIDA - DESTINAÇÃO DE QUANTIA PARA AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NÃO COMPROVADA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, afastaram a preliminar e negaram provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Apelação / Remessa Necessária nº 0811934-50.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Yellini Dayane Leite Rocha
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: João Rodrigo Arce Pereira (OAB: 12045/MS)
Advogado: Paulo Robson Damasceno (OAB: 331549/SP)
Advogado: Érica Caroline Ortiz Loinaz (OAB: 17195/MS)
Advogado: Crissie Ribeiro Arguelho
Advogada: Renata Dalavia Malhado (OAB: 12500/MS)
Advogada: Eva Claudia Gabriel Nieto (OAB: 9397B/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Proc. Município: Cid Eduardo Brown da Silva (OAB: 8096/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Felipe Marcelo Gimenez (OAB: 7580/MS)
Apelada: Yellini Dayane Leite Rocha
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Apelado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EDILIDADE E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO DE EXONERAÇÃO
NULIDADE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO POR SERVIDOR PÚBLICO COM CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO
REDUZIDA, À ÉPOCA DOS FATOS (ART. 171, I, DO CÓDIGO CIVIL) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DA REMUNERAÇÃO CORRESPONTENDE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Segundo a prova constante dos autos, a parte autora tinha à época dos fatos sua capacidade de entendimento
reduzida em virtude de doença mental, atualmente controlada pelo uso de medicamentos, tal como verificado pelo Juízo da
causa e pelo ilustre Relator. Essa conjuntura fática atrai a incidência do art. 171, I, do Código Civil, que considera anulável o
negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. 2. A nulidade relativa do negócio jurídico (anulabilidade) somente produz
efeito para o futuro, nos termos do art. 177, do Código Civil. Ademais, a prova dos autos revela que não houve qualquer
participação do Município na prática do ato, certo que somente a partir da prova produzida em Juízo é que foi possível
aferir a diminuição de discernimento da parte autora, quando da manifestação do pedido de exoneração. Por essas razões,
não procede o pedido de remuneração correspondente ao período em que permaneceu afastada do serviço. 3. Recursos
conhecido e parcialmente providos. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO VALOR DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS CARREADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARTE BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO AFASTADA MÉRITO REDUÇÃO DO
VALOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação sedimentada no âmbito da jurisprudência do STJ, a
decisão interlocutória arbitrando honorários periciais em valor que o recorrente considera desproporcional ao serviço realizado
não está sujeita a agravo de instrumento, posto que ausente previsão no art. 1.015, do NCPC, tampouco trata-se de decisão
suscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao interessado (Tema 988 dos recursos repetitivos do STJ). Assim,
somente pode ser impugnada através de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do NCPC, pelo que não há falar em
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preclusão. 2. O valor dos honorários periciais deve englobar, além do serviço a ser executado pelo profissional, sua duração,
complexidade, importância na lide, as despesas para a realização dos trabalhos, além de considerar o nome do profissional, a
qualidade do serviço prestado e principalmente a confiança que ostenta perante o juízo que o nomeou. O arbitramento realizado
de maneira desproporcional autoriza a modificação do valor, como no caso dos autos, em que impõe a redução de R$ 3.000,00
para R$ 1.500,00. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes
da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, negaram provimento
aos recursos de Yellini Dayane Leite Rocha e do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do voto do Relator e, por maioria,
retificaram parcialmente a sentença, nos termos do voto do 2º Vogal, vencido o Relator. Por maioria, deram parcial provimento
ao apelo do Município de Campo Grande, nos termos do voto do 2º Vogal, vencido o Relator, em conformidade com o art. 942
do CPC.
Agravo Interno Cível nº 1408846-16.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Lúcio Antônio Xavier Machado
Advogado: Rubens Cruvinel Rodrigues (OAB: 32468/GO)
Advogado: Edson Reis Pereira (OAB: 25341/GO)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 15119A/MS)
Advogado: Maria Lucília Gomes (OAB: 1579A/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEIÇÃO À
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NO CASO DE INADIMPLÊNCIA - CLÁUSULA
EXPRESSA- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por maioria,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencido o 1º Vogal, em conformidade com o art. 942 do CPC.
Agravo Interno Cível nº 1411992-65.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Eduardo Henrique Curado Elias
Advogado: Leonardo Avelino Duarte (OAB: 7675/MS)
Advogado: Elvio Marcus Dias Araújo (OAB: 13070/MS)
Advogado: Fernanda Pádua Mathias (OAB: 15678B/MS)
Advogada: Camila Nogueira Roncada (OAB: 22987/MS)
Agravada: Flávia Karine Sabino Pinho Pereira Elias
Advogado: Paulo Tadeu Haendchen (OAB: 2926B/MS)
Advogado: Wellington José Agostinho (OAB: 16120A/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA
- AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ACORDO DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE - VICIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO NÃO DEMONSTRADO - ATO SOLENE E PLENO DE SEGURANÇA
JURIDICA - PRAZO PARA ANULAÇÃO - UM ANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade
da ata de julgamentos, Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1412806-77.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Luiz Roberto Villa (OAB: 948/MS)
Advogada: Thais Pedroso Villa Marques (OAB: 7613/MS)
Agravado: Horizonte Corretora de Cereais Ltda
Agravado: Jocelio Presentino
Agravada: Elaine Fatima Santi
Agravado: Horizonte Agronegócios Comércio e Transportes Ltda
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS POR MEIO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 772, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Cabível a
expedição de ofício a fintechs (bancos digitais) com o objetivo de localizar bens de propriedade do executado, em conformidade
com o artigo 772, III, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 1415426-96.2019.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Maria Lúcia Anderson Fialho
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravado: Claudionor Duarte Neto
Advogado: Claudionor Duarte Neto (OAB: 7956/MS)
Advogado: Gabriel Affonso de Barros Marinho (OAB: 16715/MS)
Advogado: Marcelo Brun Bucker (OAB: 6167TR/MS)
Advogado: Daniel Andrade Bittencourt (OAB: 15215/MS)
Advogado: Lara Ferreira de Barros (OAB: 23991/MS)
Interessado: Renato Augusto Casemiro de Oliveira
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Advogado: Dijalma Mazali Alves (OAB: 10279/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR:
JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO
DO ART. 138 DO RITJ/MS C/C O ART. 932 DO CPC E C/C A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 568) - AUSÊNCIA DE
QUALQUER PREJUÍZO AO RECORRENTE, SOBRETUDO PORQUE COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO A
PRETENSÃO RECURSAL É SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. MÉRITO: PRETENSÃO DE AJUIZAMENTO DE
NOVA DEMANDA COM O ESCOPO DE AVALIAR A PROPORÇÃO/PARIDADE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL
OBJETO DE CONSTRIÇÃO EXECUTIVA - DESCABIMENTO - AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELO RECORRENTE, A
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA ANTERIORMENTE POR ESTE SODALÍCIO NÃO DETERMINOU QUE A NOVA AVALIAÇÃO
SEJA REALIZADA POR MEIO DO AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, PODENDO SER IMPLEMENTADA NO PRÓPRIO FEITO
EXECUTIVO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS COM O PROPÓSITO DE OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO
ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA (CPC, ART. 80, II E IV) - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, afastaram a preliminar e, no mérito,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0801881-09.2015.8.12.0045
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Renato Ortiz Almeida
Advogado: João Carlos Gomes Arguelho
Apelado: Município de Sidrolândia
Proc. Município: Fabio Castro Leandro (OAB: 9448/MS)
Proc. Município: Weslei Marques Galdino (OAB: 22827/MS)
Apelada: Sonia Maria Dal Pas Leite
Advogada: Paula Roberta Herestech (OAB: 17124/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
HORAS EXTRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. 01. O
servidor público tem direito a horas extras pelo regime jurídico administrativo (art. 39, § 3º e 7º, XVI, da Constituição Federal).
Contudo, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil) 02. Para configurar
dever de compensação por danos morais devem estar presentes conduta irregular da administração pública, dano e nexo de
causalidade entre ambos (art. 37, §6º, da Constituição Federal). Alegada acusação injusta por parte da administração pública
e dano moral não demonstrados. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM,
em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul,
na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto do ..
Apelação Cível nº 0802098-28.2018.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Victor Hugo Florentin
Advogado: Luiz Alexandre Goncalves Amaral
Apelado: Lojas Riachuelo SA
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
EMENTA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO VALOR MENSAL DE PLANO ODONTOLÓGICO EM FATURA DE CARTÃO
DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOVA FATURA COM VALORES RETIFICADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. 01. A natureza da relação
jurídica existente entre as partes é consumerista, uma vez que o autor figura como consumidor e a empresa ré como
fornecedora, sendo objetiva a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 02. A exclusão da responsabilidade se verifica
quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva de terceiro ou do
próprio consumidor, hipóteses não verificadas no presente caso. 03. Evidenciada a falha na prestação de serviços, consistente
na cobrança em duplicidade de parcela já quitada do plano odontológico na fatura do cartão de crédito administrado pela ré,
fato que culminou, inclusive, na inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, fica configurado o dever
de indenizar o demandante pelos danos morais suportados. 04. Em atenção a tese do desvio produtivo do consumidor, há
configuração do dano moral quando este tenta solucionar o problema causado pelo fornecedor de serviços diversas vezes,
com reiteradas frustrações, ante a ineficiência ou descaso no atendimento. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados
e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..
Apelação Cível nº 0802310-18.2019.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Apelado: Edilson José Borges da Paz
DPGE - 1ª Inst.: Gustavo Peres de Oliveira Terra (OAB: 184701/SP)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEVER DE
ASSEGURAR A SAÚDE PÚBLICA ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 1. A responsabilidade instituída na Constituição
Federal é direta, comum e solidária em relação aos Estados, Municípios, União e Distrito Federal. Inteligência art. 23, II, da
Constituição Federal. 2. O Estado tem o dever de assegurar a saúde do cidadão, garantida pela Constituição Federal, em
seu art. 196. Comprovados os pressupostos fáticos, subjetivos e objetivos, o autor faz jus ao fornecimento de consulta e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

177

procedimento cirúrgico, a fim de resguardar sua saúde e dignidade. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0803891-63.2018.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Sanabra Rodrigues
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Associação Comercial de São Paulo
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Advogado: Luiz Antônio Filippelli (OAB: 56210/RS)
Advogado: Fernanda Dal Pont Giora (OAB: 82235/RS)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB: 56726/RS)
Apelado: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Gianmarco Costabeber (OAB: 15316A/MS)
Advogado: Luiz Antônio Filippelli (OAB: 56210/RS)
Advogado: Fernanda Dal Pont Giora (OAB: 82235/RS)
Advogado: Marcel Davidman Papadopol (OAB: 56726/RS)
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA - DETERMINAÇÃO PARA A PARTE AUTORA APRESENTAR PROCURAÇÃO PÚBLICA PARTE ANALFABETA
- ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A dívida discutida nos autos foi inscrita pela Associação Comercial de São Paulo
ACSP, sendo esta legitima para figurar no polo passivo da presente demanda. 2. Conforme regra prevista no parágrafo único do
artigo 321 do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, de emenda ou de complementação, no prazo de 15
(quinze) dias, o juiz indeferirá a petição inicial. Recurso conhecido e não provido A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0805970-39.2017.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: Newton Yomei Fujii
Advogado: Aparecido Gomes de Morais
Apelante: Diego Rodriges Fujii
Advogado: Aparecido Gomes de Morais
Apelado: Itaú Unibanco S.a.
Advogada: Cristiana Vasconcelos Borges Martins (OAB: 12002/MS)
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA
- DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA CONFESSADA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM
ENCARGOS MORATÓRIOS - COBRANÇA DE IOF. 01. Desnecessária a apresentação de contratos ou documentos que deram
origem à dívida confessada para a execução do crédito respectivo. 02. Nos termos do Enunciado da Súmula 581 do Superior
Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 03. Ausência de
abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em percentual semelhante à taxa média praticada no mercado no
período da contratação. 04. Conforme prevê a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 05. Cabível
a cumulaçãodejuros remuneratórioscom encargos moratórios, porque possuem finalidades distintas. 06. Não há ilegalidade
na cobrança de IOF, pois este é tributo devido por todas as pessoas físicas ou jurídicas que realizam operações no âmbito
do sistema financeiro nacional. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0807550-75.2015.8.12.0002
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Emprendimento Imobiliario Altos do Indaia Ltda Me
Repre. Legal: Oswaldo Barboza Borges
Advogado: Marcus Faria da Costa (OAB: 10668/MS)
Apelante: Evandro César Bracht
Advogado: Marcus Faria da Costa (OAB: 10668/MS)
Apelado: Alfredo Jose Cassemiro
Advogada: Elonete Loiola Cassemiro (OAB: 5583/RO)
Apelado: Neusa da Silva Lopes
Advogada: Elonete Loiola Cassemiro (OAB: 5583/RO)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL
- PRELIMINARES: SENTENÇA EXTRA PETITA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INÉPCIA DA INICIAL Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PAGAMENTO INTEGRAL
DO PREÇO AJUSTADO - NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO - CANCELAMENTO DO COMPROMISSO
PELA PROMITENTE VENDEDORA SEM ANUÊNCIA DO COMPRADOR - IMÓVEL EM POSSE DE TERCEIRO - PEDIDO DE
LAVRATURA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA PELO COMPRADOR - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE - OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0808280-84.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Daicy da Silva Ferreira
Advogado: Waldir Ferreira da Silva Filho
Apelado: Anhanguera Educacional Participações S/A
Advogada: Flavia Almeida Moura Di Latella (OAB: 24296A/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE DANO
MORAL E DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DERIVADO DE OBRIGAÇÃO DE DISCENTE CURSAR DISCIPLINAS INDEVIDAMENTE
- ACOLHIDOS - RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, deram provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Apelação Cível nº 0810275-37.2015.8.12.0002
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Luiz Carlos Alves de Araújo
Advogada: Gabriela Mazaron Curioni (OAB: 18277/MS)
Apelado: Construtora e Incorporadora Tavares Ltda
Advogado: Renato de Aguiar Lima Pereira (OAB: 7083/MS)
Advogado: Juliano Cavalcante Pereira (OAB: 11410/MS)
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA
- CONTRADITA DE TESTEMUNHA DO AUTOR JUSTIFICADAMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CONTRATO VERBAL DE
EMPREITADA - INADIMPLEMENTO - NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE ACORDO DE PAGAMENTO
DE COMISSÃO SOBRE O LUCRO DO EMPREENDIMENTO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - RESTITUIÇÃO DE VALORES
- INDEVIDA - DESTINAÇÃO DE QUANTIA PARA AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO NÃO COMPROVADA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, afastaram a preliminar e negaram provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Apelação / Remessa Necessária nº 0811934-50.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Yellini Dayane Leite Rocha
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: João Rodrigo Arce Pereira (OAB: 12045/MS)
Advogado: Paulo Robson Damasceno (OAB: 331549/SP)
Advogado: Érica Caroline Ortiz Loinaz (OAB: 17195/MS)
Advogado: Crissie Ribeiro Arguelho
Advogada: Renata Dalavia Malhado (OAB: 12500/MS)
Advogada: Eva Claudia Gabriel Nieto (OAB: 9397B/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Proc. Município: Cid Eduardo Brown da Silva (OAB: 8096/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Felipe Marcelo Gimenez (OAB: 7580/MS)
Apelada: Yellini Dayane Leite Rocha
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Apelado: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EDILIDADE E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO DE EXONERAÇÃO
NULIDADE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO POR SERVIDOR PÚBLICO COM CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO
REDUZIDA, À ÉPOCA DOS FATOS (ART. 171, I, DO CÓDIGO CIVIL) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DA REMUNERAÇÃO CORRESPONTENDE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Segundo a prova constante dos autos, a parte autora tinha à época dos fatos sua capacidade de entendimento
reduzida em virtude de doença mental, atualmente controlada pelo uso de medicamentos, tal como verificado pelo Juízo da
causa e pelo ilustre Relator. Essa conjuntura fática atrai a incidência do art. 171, I, do Código Civil, que considera anulável o
negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. 2. A nulidade relativa do negócio jurídico (anulabilidade) somente produz
efeito para o futuro, nos termos do art. 177, do Código Civil. Ademais, a prova dos autos revela que não houve qualquer
participação do Município na prática do ato, certo que somente a partir da prova produzida em Juízo é que foi possível
aferir a diminuição de discernimento da parte autora, quando da manifestação do pedido de exoneração. Por essas razões,
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não procede o pedido de remuneração correspondente ao período em que permaneceu afastada do serviço. 3. Recursos
conhecido e parcialmente providos. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO VALOR DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS CARREADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARTE BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO AFASTADA MÉRITO REDUÇÃO DO
VALOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação sedimentada no âmbito da jurisprudência do STJ, a
decisão interlocutória arbitrando honorários periciais em valor que o recorrente considera desproporcional ao serviço realizado
não está sujeita a agravo de instrumento, posto que ausente previsão no art. 1.015, do NCPC, tampouco trata-se de decisão
suscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao interessado (Tema 988 dos recursos repetitivos do STJ). Assim,
somente pode ser impugnada através de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1º, do NCPC, pelo que não há falar em
preclusão. 2. O valor dos honorários periciais deve englobar, além do serviço a ser executado pelo profissional, sua duração,
complexidade, importância na lide, as despesas para a realização dos trabalhos, além de considerar o nome do profissional, a
qualidade do serviço prestado e principalmente a confiança que ostenta perante o juízo que o nomeou. O arbitramento realizado
de maneira desproporcional autoriza a modificação do valor, como no caso dos autos, em que impõe a redução de R$ 3.000,00
para R$ 1.500,00. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes
da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, negaram provimento
aos recursos de Yellini Dayane Leite Rocha e do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do voto do Relator e, por maioria,
retificaram parcialmente a sentença, nos termos do voto do 2º Vogal, vencido o Relator. Por maioria, deram parcial provimento
ao apelo do Município de Campo Grande, nos termos do voto do 2º Vogal, vencido o Relator, em conformidade com o art. 942
do CPC.
Agravo Interno Cível nº 1408846-16.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Lúcio Antônio Xavier Machado
Advogado: Rubens Cruvinel Rodrigues (OAB: 32468/GO)
Advogado: Edson Reis Pereira (OAB: 25341/GO)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 15119A/MS)
Advogado: Maria Lucília Gomes (OAB: 1579A/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEIÇÃO À
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NO CASO DE INADIMPLÊNCIA - CLÁUSULA
EXPRESSA- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por maioria,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencido o 1º Vogal, em conformidade com o art. 942 do CPC.
Agravo Interno Cível nº 1411992-65.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Eduardo Henrique Curado Elias
Advogado: Leonardo Avelino Duarte (OAB: 7675/MS)
Advogado: Elvio Marcus Dias Araújo (OAB: 13070/MS)
Advogado: Fernanda Pádua Mathias (OAB: 15678B/MS)
Advogada: Camila Nogueira Roncada (OAB: 22987/MS)
Agravada: Flávia Karine Sabino Pinho Pereira Elias
Advogado: Paulo Tadeu Haendchen (OAB: 2926B/MS)
Advogado: Wellington José Agostinho (OAB: 16120A/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA
- AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ACORDO DE PARTILHA DE BENS HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE - VICIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO NÃO DEMONSTRADO - ATO SOLENE E PLENO DE SEGURANÇA
JURIDICA - PRAZO PARA ANULAÇÃO - UM ANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R
D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade
da ata de julgamentos, Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Agravo de Instrumento nº 1412806-77.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Luiz Roberto Villa (OAB: 948/MS)
Advogada: Thais Pedroso Villa Marques (OAB: 7613/MS)
Agravado: Horizonte Corretora de Cereais Ltda
Agravado: Jocelio Presentino
Agravada: Elaine Fatima Santi
Agravado: Horizonte Agronegócios Comércio e Transportes Ltda
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS POR MEIO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 772, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Cabível a
expedição de ofício a fintechs (bancos digitais) com o objetivo de localizar bens de propriedade do executado, em conformidade
com o artigo 772, III, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos
estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator ..
Agravo Interno Cível nº 1415426-96.2019.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
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Agravante: Maria Lúcia Anderson Fialho
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravado: Claudionor Duarte Neto
Advogado: Claudionor Duarte Neto (OAB: 7956/MS)
Advogado: Gabriel Affonso de Barros Marinho (OAB: 16715/MS)
Advogado: Marcelo Brun Bucker (OAB: 6167TR/MS)
Advogado: Daniel Andrade Bittencourt (OAB: 15215/MS)
Advogado: Lara Ferreira de Barros (OAB: 23991/MS)
Interessado: Renato Augusto Casemiro de Oliveira
Advogado: Dijalma Mazali Alves (OAB: 10279/MS)
EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR:
JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO
DO ART. 138 DO RITJ/MS C/C O ART. 932 DO CPC E C/C A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 568) - AUSÊNCIA DE
QUALQUER PREJUÍZO AO RECORRENTE, SOBRETUDO PORQUE COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO A
PRETENSÃO RECURSAL É SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. MÉRITO: PRETENSÃO DE AJUIZAMENTO DE
NOVA DEMANDA COM O ESCOPO DE AVALIAR A PROPORÇÃO/PARIDADE EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL
OBJETO DE CONSTRIÇÃO EXECUTIVA - DESCABIMENTO - AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELO RECORRENTE, A
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA ANTERIORMENTE POR ESTE SODALÍCIO NÃO DETERMINOU QUE A NOVA AVALIAÇÃO
SEJA REALIZADA POR MEIO DO AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, PODENDO SER IMPLEMENTADA NO PRÓPRIO FEITO
EXECUTIVO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS COM O PROPÓSITO DE OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO
ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA (CPC, ART. 80, II E IV) - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, afastaram a preliminar e, no mérito,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Coordenadoria de Recurso Externo
Recurso Especial nº 0000186-15.2020.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jesiane Aparecida Pessôa Carvalho
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrente: Kamila Vicente de Moura
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0000285-08.2020.8.12.0058/50000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Claudinei Andrade Schisler
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrente: Ronaldo Ribeiro
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0005397-45.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Luis Felipe Delmão de Lima
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0010158-40.2019.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Anderson Machado Rocha
Advogado: Antonio Edilson Ribeiro (OAB: 13330/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

Recorrente: Adriano Antonio da Silva
Advogado: Diogo Paquier de Moraes (OAB: 23284B/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Interessado: João Linhares Júnior
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50003
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Embargante: Adriano Antonio da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Ângela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Prom. Justiça: João Linhares Júnior
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Extraordinário nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta

Recurso Especial nº 0000186-15.2020.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jesiane Aparecida Pessôa Carvalho
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrente: Kamila Vicente de Moura
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0000285-08.2020.8.12.0058/50000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Claudinei Andrade Schisler
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
Recorrente: Ronaldo Ribeiro
Advogado: Lívia Balhestero Morgado (OAB: 43872/PR)
Advogado: Everton de Souza Ferreira (OAB: 41839/PR)
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Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0005397-45.2019.8.12.0008/50000
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Luis Felipe Delmão de Lima
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Adhemar Mombrum de Carvalho Neto
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0010158-40.2019.8.12.0002/50000
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Anderson Machado Rocha
Advogado: Antonio Edilson Ribeiro (OAB: 13330/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Adriano Antonio da Silva
Advogado: Diogo Paquier de Moraes (OAB: 23284B/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Interessado: João Linhares Júnior
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0011745-34.2018.8.12.0002/50003
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Embargante: Adriano Antonio da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Ângela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves (OAB: 48397/MP)
Prom. Justiça: João Linhares Júnior
Interessado: Jorge Adam Leal
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Marcos dos Santos Rodrigues
DPGE - 2ª Inst.: Oziel Miranda (OAB: 5372/MS)
Interessado: Carlos Alexandre Silva de Moura
Advogado: Luciano Marucci Kirschner (OAB: 62892/PR)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Extraordinário nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0033522-44.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Carlos Eduardo Leigues Gomes
Advogado: Jairo Alfonso Bulhões Varela (OAB: 20959/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Silasneiton Gonçalves
Interessado: Everson Batista da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Antonio João de Andrade (OAB: 4835/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
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Agravo em Recurso Especial nº 0835650-72.2017.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico
Soc. Advogados: Giummarresi, Dorval e Martins de Almeida Advogados Associados
Agravada: Celia Silvia Basilio dos Santos
Advogado: Denilton Borges Leite (OAB: 15426/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0002735-79.2018.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Marcos José de Souza
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Interessado: Daniel Soares dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Vandir Zulato Jorge
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0004263-38.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jovay Ivo Gomes Montalvão
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrente: Jocileide Laura Alonso da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0033200-58.2018.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: B. J. R. R.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrente: W. S. S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Alexandre Lima Raslan
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo em Recurso Especial nº 0804149-40.2017.8.12.0021/50002
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rubiane Aparecida Serrana
DPGE - 2ª Inst.: Olga Lemos Cardoso de Marco (OAB: 4591/MS)
Agravada: Mariane Cristina Martins Fonseca
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo em Recurso Especial nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50002
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo Interno Cível nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50003
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo em Recurso Especial nº 0808929-15.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Picadeiro Country Comercio de Vestuario Eireli
Repre. Legal: Julio Augusto Gomes Nunes
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Advogado: Daniel Andrade Pinto (OAB: 331285/SP)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Carina Souza Cardoso (OAB: 4748/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0002735-79.2018.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Marcos José de Souza
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Interessado: Daniel Soares dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Vandir Zulato Jorge
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0004263-38.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jovay Ivo Gomes Montalvão
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrente: Jocileide Laura Alonso da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Francisco Carlos Bariani
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0033200-58.2018.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: B. J. R. R.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrente: W. S. S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Alexandre Lima Raslan
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo em Recurso Especial nº 0804149-40.2017.8.12.0021/50002
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rubiane Aparecida Serrana
DPGE - 2ª Inst.: Olga Lemos Cardoso de Marco (OAB: 4591/MS)
Agravada: Mariane Cristina Martins Fonseca
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo em Recurso Especial nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50002
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo Interno Cível nº 0808353-69.2018.8.12.0029/50003
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Agravado: Alessandro de Souza Silva
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Agravo em Recurso Especial nº 0808929-15.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Picadeiro Country Comercio de Vestuario Eireli
Repre. Legal: Julio Augusto Gomes Nunes
Advogado: Daniel Andrade Pinto (OAB: 331285/SP)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Carina Souza Cardoso (OAB: 4748/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
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Agravo em Recurso Especial nº 0037064-70.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - Vara da Infância e da Adolescência
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: J. L. P.
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido Martinez Espindola
Agravado: M. P. E.
Proc. Just: Aroldo José de Lima
Interessado: A. dos A. R. da S.
Advogada: Ana Rosa Garcia Macena Vargas (OAB: 5198/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0045989-55.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Jonathan Valentim dos Santos
Advogado: Mario Augusto Garcia Azuaga (OAB: 17313/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Alexandre Lima Raslan
Interessado: Edgar Dias do Nascimento
Advogada: Lucimar Goedert dos Santos (OAB: 16355/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800065-18.2020.8.12.0012/50002
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria Sabino dos Santos
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Agravado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800137-06.2018.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Nair Martiniano Borges
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 6835/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800138-88.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria da Conceição de Souza Gonçalves
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800191-64.2018.8.12.0036/50002
Comarca de Inocência - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rildo de Queiroz Mariano
DPGE - 2ª Inst.: Jane Inês Dietrich
Agravado: Município de Inocência
Proc. Município: Paula Carosio Font (OAB: 22254B/MS)
Proc. Município: Marcos Arouca Pereira Malaquias (OAB: 10786/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800199-38.2018.8.12.0037/50002
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Tayssa Marques dos Reis Silva
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Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravante: Tammy Marques dos Reis Silva
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravante: Wagner Filho Marques de Oliveira
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
RepreLeg: Tammy Marques dos Reis Silva
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravante: Enzo Davi Marques Machado
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravada: Agro Jangada Ltda
Advogado: Thais Carbonaro Faleiros (OAB: 15741/MS)
Advogado: Daniely Henschel (OAB: 15030/MS)
Interessada: Thicyane Marques de Oliveira
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
RepreLeg: Tammy Marques dos Reis Silva
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800231-51.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria Miguelina Mimel
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800237-58.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria Miguelina Mimel
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800317-22.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Vergilia Gonçalves
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 150126A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800320-73.2020.8.12.0012/50002
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Dirce Moreira Gonçalves
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800327-27.2019.8.12.0036/50003
Comarca de Inocência - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
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Agravante: Erenite Santos Martins
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Interessado: Município de Inocência
Proc. Município: Marcos Arouca Pereira Malaquias (OAB: 10786/MS)
Proc. Município: Guilherme Aparecido Leal (OAB: 2556/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800501-73.2017.8.12.0014/50002
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: MN Agropecuária Ltda
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Advogado: Claudio de Rosa Guimarães (OAB: 7620/MS)
Advogado: Igor de Melo Sousa (OAB: 19143/MS)
Agravado: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.
Advogado: Rogério Bergonso Moreira da Silva (OAB: 182961/SP)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800987-98.2016.8.12.0012/50004
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Milton Dutra Duarte
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Vitor André M. R. M. Vila (OAB: 22633/MS)
Agravado: Município de Ivinhema
Proc. Município: Mariel Sasada Ronchesel (OAB: 19355/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0803867-35.2018.8.12.0031/50003
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Advogado: Luciano Bastos Dominguez (OAB: 128434/SP)
Agravado: Severino Bento da Silva - Mei
Advogado: Wellington Morais Salazar (OAB: 9414/MS)
Advogada: Karla Juvêncio Morais Salazar
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0806690-35.2019.8.12.0002/50001
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.a
Advogado: Maria Poliana Mendonça do Reis (OAB: 24147/MS)
Advogado: Renan Saavedra Gomes (OAB: 18616/MS)
Agravado: José Ribamar Granja
Advogado: Henrique Bertuccini Zagretti (OAB: 16842/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0810882-24.2013.8.12.0001/50003
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Agravado: Agropecuária Maragogipe Ltda.
Advogado: Átila Brandalise da Silva (OAB: 68857/RS)
Advogado: Mayla Almeida de Souza (OAB: 90877/RS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0818906-31.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Claudia Dayanne Amaral Dias
Advogado: Artur José Vieira Neto (OAB: 16957/MS)
Agravado: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda
Advogado: Nelson Bruno Valença (OAB: 15783/CE)
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Soc. Advogados: Marcio Rafael Gazzineo (OAB: 23495/CE)
Advogado: Daniel Cidrão Frota (OAB: 19976/CE)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0824582-91.2018.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
Advogada: Nayra Martins Vilalba (OAB: 14047/MS)
Advogada: Mariana Mendes Miranda de Britto (OAB: 14837/MS)
Advogada: Mayara Bendô Lechuga (OAB: 14214/MS)
Agravado: AIG Seguros Brasil S/A
Advogado: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (OAB: 273843/SP)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0831439-32.2013.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Santa Fé Construtora Ltda
Advogado: Gustavo Adolpho de Lima Tolentino (OAB: 7919/MS)
Agravado: Geverson da Silva Souza
Advogado: Vanderlei Porto Pinto (OAB: 5703/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0836154-44.2018.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Gabrielly Cespede Vilela
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0837487-07.2013.8.12.0001/50003
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Gabriel Silva de Brito
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Heberth Saraiva Sampaio (OAB: 14648/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Bruno Ramos Albuquerque (OAB: 13056/MS)
Agravada: Mari Cleiri Yule de Rezende
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
Agravado: Hian Randerson Rezende de Oliveira
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0839597-42.2014.8.12.0001/50003
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 13721/GO)
Agravado: Ailton Lemos Ferreira
Advogada: Francielli Sanchez Salazar (OAB: 15140/MS)
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Interessado: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogada: Gaya Lehn Schneider (OAB: 10766/MS)
Advogada: Deolina Sousa de Oliveira (OAB: 5781/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0900051-13.2018.8.12.0012/50001
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
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Advogado: Bruno Dourado Bertotto Martins (OAB: 25058/MS)
Advogado: Renan Saavedra Gomes (OAB: 18616/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Aroldo José de Lima
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1400503-31.2020.8.12.0000/50002
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Mário Edson de Barros Junior
Advogado: Sandro Miguel Siqueira da Silva Júnior (OAB: 21477/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Ariadne de Fátima Cantú da Silva
Interessado: Antonio Braz Genelhu Melo
Advogado: Marco Antônio Silva Bósio (OAB: 9156/MS)
Interessado: Empav - Engenharia Ltda
Advogado: Antônio Adonis Mourão Júnior (OAB: 10371/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1403757-12.2020.8.12.0000/50003
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Mark Construções Eireli
Advogado: Luiz Carlos Ormay Júnior (OAB: 19029/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Natalie Brito Garcia (OAB: 25086A/MS)
Proc. do Estado: Gustavo Machado Di Tommaso Bastos (OAB: 19856B/MS)
Interessado: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Procurador: Daniel Zanforlim Borges (OAB: 7614/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1405245-02.2020.8.12.0000/50002
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Carmem Miranda Cortada Fiori
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Advogado: Frederico Luiz Gonçalves (OAB: 12349B/MS)
Agravada: Magaly Cortada Fiori
Advogado: Fabiano de Andrade (OAB: 6780/MS)
Advogado: Daniel Fiori Liporacci (OAB: 240340/SP)
Agravada: Mônica Cortada Fiori Gomes da Costa
Advogado: Fabiano de Andrade (OAB: 6780/MS)
Advogado: Daniel Fiori Liporacci (OAB: 240340/SP)
Interessado: Humberto César Fiori Filho
Advogado: Lécio Gavinha Lopes Junior (OAB: 5570/MS)
Interessada: Marcia Cortada Fiori Travain
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Interessado: Marcelo Cortado Fiori
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Interessada: Walquiria Cortada Fiori Piozzi
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Interessada: Carmen Fátima Cortada Fiori Martelli
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1408377-67.2020.8.12.0000/50004
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Sirlene Chaikoski Souza
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Interessado: Município de Caarapó
Proc. Município: Angela Cristina Diniz Bezerra Carniel (OAB: 9157/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1408831-47.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

190

Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogado: Katiusci Sandim Vilela (OAB: 13679/MS)
Advogada: Mariana Marques Fogaça de Souza (OAB: 24559/MS)
Agravado: Ary Eiji Aguni
Advogado: Igor Vilela Pereira (OAB: 9421/MS)
Advogado: Marcelo Ferreira Lopes (OAB: 11122/MS)
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1409186-57.2020.8.12.0000/50002
Comarca de Aquidauana - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Simasul - Indústria Siderúrgica de Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda.
Advogado: Ricardo Amaral Siqueira (OAB: 254579/SP)
Advogada: Isabella Kempter (OAB: 444974/SP)
Agravado: Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/s
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Agravado: Emerson Correa dos Santos
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Agravada: Vanir Correa dos Santos
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Agravado: José Francisco dos Santos
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1409191-79.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Três Lagoas - 4ª Vara Civel
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rodrigo Matioli da Silva
Advogado: Eric Wanderbil de Oliveira (OAB: 191736/SP)
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 1410093-32.2020.8.12.0000/50003
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Elenir dos Santos Calado da Silva
Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogada: Juliana Fukuhara Souza (OAB: 20874/MS)
Agravado: Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1411378-60.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogado: Alessandra Arce Fretes (OAB: 15711/MS)
Agravado: Edno Rodrigues Barbosa
Advogado: Rodrigo Nunes Ferreira (OAB: 15713/MS)
Advogado: Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB: 15388/MS)
Advogado: Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB: 16103/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1411383-82.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogado: Alessandra Arce Fretes (OAB: 15711/MS)
Agravado: Eraide Servina de Freitas
Advogado: Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB: 15388/MS)
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Advogado: Rodrigo Nunes Ferreira (OAB: 15713/MS)
Advogado: Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB: 16103/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1411476-45.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Alessandra Arce Fretes (OAB: 15711/MS)
Agravado: Comercial Elétrica Queiroz Ltda - ME
Advogado: Edna Aparecida Contelli (OAB: 17148/MS)
Advogado: Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB: 15388/MS)
Advogado: Rodrigo Nunes Ferreira (OAB: 15713/MS)
Advogado: Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB: 16103/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0037064-70.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - Vara da Infância e da Adolescência
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: J. L. P.
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido Martinez Espindola
Agravado: M. P. E.
Proc. Just: Aroldo José de Lima
Interessado: A. dos A. R. da S.
Advogada: Ana Rosa Garcia Macena Vargas (OAB: 5198/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0045989-55.2019.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Jonathan Valentim dos Santos
Advogado: Mario Augusto Garcia Azuaga (OAB: 17313/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Alexandre Lima Raslan
Interessado: Edgar Dias do Nascimento
Advogada: Lucimar Goedert dos Santos (OAB: 16355/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800065-18.2020.8.12.0012/50002
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria Sabino dos Santos
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Agravado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800137-06.2018.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Nair Martiniano Borges
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 6835/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800138-88.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria da Conceição de Souza Gonçalves
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
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Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800191-64.2018.8.12.0036/50002
Comarca de Inocência - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rildo de Queiroz Mariano
DPGE - 2ª Inst.: Jane Inês Dietrich
Agravado: Município de Inocência
Proc. Município: Paula Carosio Font (OAB: 22254B/MS)
Proc. Município: Marcos Arouca Pereira Malaquias (OAB: 10786/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800199-38.2018.8.12.0037/50002
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Tayssa Marques dos Reis Silva
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravante: Tammy Marques dos Reis Silva
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravante: Wagner Filho Marques de Oliveira
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
RepreLeg: Tammy Marques dos Reis Silva
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravante: Enzo Davi Marques Machado
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Agravada: Agro Jangada Ltda
Advogado: Thais Carbonaro Faleiros (OAB: 15741/MS)
Advogado: Daniely Henschel (OAB: 15030/MS)
Interessada: Thicyane Marques de Oliveira
Advogado: Luiz Epelbaum (OAB: 6703B/MS)
RepreLeg: Tammy Marques dos Reis Silva
Advogada: Soraya Carvalho de Souza Epelbaum (OAB: 13555/MS)
Advogado: Felipe Accioly de Figueiredo (OAB: 15943/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800231-51.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria Miguelina Mimel
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800237-58.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Maria Miguelina Mimel
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800317-22.2020.8.12.0044/50002
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
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Agravante: Vergilia Gonçalves
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 150126A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800320-73.2020.8.12.0012/50002
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Dirce Moreira Gonçalves
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800327-27.2019.8.12.0036/50003
Comarca de Inocência - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Erenite Santos Martins
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Interessado: Município de Inocência
Proc. Município: Marcos Arouca Pereira Malaquias (OAB: 10786/MS)
Proc. Município: Guilherme Aparecido Leal (OAB: 2556/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800501-73.2017.8.12.0014/50002
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: MN Agropecuária Ltda
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Advogado: Claudio de Rosa Guimarães (OAB: 7620/MS)
Advogado: Igor de Melo Sousa (OAB: 19143/MS)
Agravado: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.
Advogado: Rogério Bergonso Moreira da Silva (OAB: 182961/SP)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0800987-98.2016.8.12.0012/50004
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Milton Dutra Duarte
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Vitor André M. R. M. Vila (OAB: 22633/MS)
Agravado: Município de Ivinhema
Proc. Município: Mariel Sasada Ronchesel (OAB: 19355/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0803867-35.2018.8.12.0031/50003
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Advogado: Luciano Bastos Dominguez (OAB: 128434/SP)
Agravado: Severino Bento da Silva - Mei
Advogado: Wellington Morais Salazar (OAB: 9414/MS)
Advogada: Karla Juvêncio Morais Salazar
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0806690-35.2019.8.12.0002/50001
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.a
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Advogado: Maria Poliana Mendonça do Reis (OAB: 24147/MS)
Advogado: Renan Saavedra Gomes (OAB: 18616/MS)
Agravado: José Ribamar Granja
Advogado: Henrique Bertuccini Zagretti (OAB: 16842/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0810882-24.2013.8.12.0001/50003
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Agravado: Agropecuária Maragogipe Ltda.
Advogado: Átila Brandalise da Silva (OAB: 68857/RS)
Advogado: Mayla Almeida de Souza (OAB: 90877/RS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0818906-31.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 16ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Claudia Dayanne Amaral Dias
Advogado: Artur José Vieira Neto (OAB: 16957/MS)
Agravado: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda
Advogado: Nelson Bruno Valença (OAB: 15783/CE)
Soc. Advogados: Marcio Rafael Gazzineo (OAB: 23495/CE)
Advogado: Daniel Cidrão Frota (OAB: 19976/CE)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0824582-91.2018.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
Advogada: Nayra Martins Vilalba (OAB: 14047/MS)
Advogada: Mariana Mendes Miranda de Britto (OAB: 14837/MS)
Advogada: Mayara Bendô Lechuga (OAB: 14214/MS)
Agravado: AIG Seguros Brasil S/A
Advogado: José Carlos Van Cleef de Almeida Santos (OAB: 273843/SP)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0831439-32.2013.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Santa Fé Construtora Ltda
Advogado: Gustavo Adolpho de Lima Tolentino (OAB: 7919/MS)
Agravado: Geverson da Silva Souza
Advogado: Vanderlei Porto Pinto (OAB: 5703/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0836154-44.2018.8.12.0001/50002
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Gabrielly Cespede Vilela
DPGE - 2ª Inst.: Edna Regina Batista Nunes da Cunha
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0837487-07.2013.8.12.0001/50003
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Gabriel Silva de Brito
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Heberth Saraiva Sampaio (OAB: 14648/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Bruno Ramos Albuquerque (OAB: 13056/MS)
Agravada: Mari Cleiri Yule de Rezende
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
Agravado: Hian Randerson Rezende de Oliveira
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DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0839597-42.2014.8.12.0001/50003
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 13721/GO)
Agravado: Ailton Lemos Ferreira
Advogada: Francielli Sanchez Salazar (OAB: 15140/MS)
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Interessado: Bradesco Vida e Previdência S. A.
Advogada: Gaya Lehn Schneider (OAB: 10766/MS)
Advogada: Deolina Sousa de Oliveira (OAB: 5781/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 0900051-13.2018.8.12.0012/50001
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado: Bruno Dourado Bertotto Martins (OAB: 25058/MS)
Advogado: Renan Saavedra Gomes (OAB: 18616/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Aroldo José de Lima
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1400503-31.2020.8.12.0000/50002
Comarca de Dourados - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Mário Edson de Barros Junior
Advogado: Sandro Miguel Siqueira da Silva Júnior (OAB: 21477/MS)
Agravado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Ariadne de Fátima Cantú da Silva
Interessado: Antonio Braz Genelhu Melo
Advogado: Marco Antônio Silva Bósio (OAB: 9156/MS)
Interessado: Empav - Engenharia Ltda
Advogado: Antônio Adonis Mourão Júnior (OAB: 10371/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1403757-12.2020.8.12.0000/50003
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Mark Construções Eireli
Advogado: Luiz Carlos Ormay Júnior (OAB: 19029/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Natalie Brito Garcia (OAB: 25086A/MS)
Proc. do Estado: Gustavo Machado Di Tommaso Bastos (OAB: 19856B/MS)
Interessado: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Procurador: Daniel Zanforlim Borges (OAB: 7614/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1405245-02.2020.8.12.0000/50002
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Carmem Miranda Cortada Fiori
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Advogado: Frederico Luiz Gonçalves (OAB: 12349B/MS)
Agravada: Magaly Cortada Fiori
Advogado: Fabiano de Andrade (OAB: 6780/MS)
Advogado: Daniel Fiori Liporacci (OAB: 240340/SP)
Agravada: Mônica Cortada Fiori Gomes da Costa
Advogado: Fabiano de Andrade (OAB: 6780/MS)
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Advogado: Daniel Fiori Liporacci (OAB: 240340/SP)
Interessado: Humberto César Fiori Filho
Advogado: Lécio Gavinha Lopes Junior (OAB: 5570/MS)
Interessada: Marcia Cortada Fiori Travain
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Interessado: Marcelo Cortado Fiori
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Interessada: Walquiria Cortada Fiori Piozzi
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Interessada: Carmen Fátima Cortada Fiori Martelli
Advogado: Márcio de Àvila Martins Filho (OAB: 14475/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1408377-67.2020.8.12.0000/50004
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Sirlene Chaikoski Souza
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Interessado: Município de Caarapó
Proc. Município: Angela Cristina Diniz Bezerra Carniel (OAB: 9157/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1408831-47.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogado: Katiusci Sandim Vilela (OAB: 13679/MS)
Advogada: Mariana Marques Fogaça de Souza (OAB: 24559/MS)
Agravado: Ary Eiji Aguni
Advogado: Igor Vilela Pereira (OAB: 9421/MS)
Advogado: Marcelo Ferreira Lopes (OAB: 11122/MS)
Advogada: Amanda Vilela Pereira (OAB: 9714/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1409186-57.2020.8.12.0000/50002
Comarca de Aquidauana - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Simasul - Indústria Siderúrgica de Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda.
Advogado: Ricardo Amaral Siqueira (OAB: 254579/SP)
Advogada: Isabella Kempter (OAB: 444974/SP)
Agravado: Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/s
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Agravado: Emerson Correa dos Santos
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Agravada: Vanir Correa dos Santos
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Agravado: José Francisco dos Santos
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1409191-79.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Três Lagoas - 4ª Vara Civel
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Rodrigo Matioli da Silva
Advogado: Eric Wanderbil de Oliveira (OAB: 191736/SP)
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 1410093-32.2020.8.12.0000/50003
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Elenir dos Santos Calado da Silva
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Advogado: Arthur Andrade Francisco (OAB: 16303/MS)
Advogado: Rafael Coldibelli Francisco Filho (OAB: 15878/MS)
Advogada: Thayla Jamille Paes Vila (OAB: 16317/MS)
Advogada: Juliana Fukuhara Souza (OAB: 20874/MS)
Agravado: Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida, pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1411378-60.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogado: Alessandra Arce Fretes (OAB: 15711/MS)
Agravado: Edno Rodrigues Barbosa
Advogado: Rodrigo Nunes Ferreira (OAB: 15713/MS)
Advogado: Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB: 15388/MS)
Advogado: Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB: 16103/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1411383-82.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogado: Alessandra Arce Fretes (OAB: 15711/MS)
Agravado: Eraide Servina de Freitas
Advogado: Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB: 15388/MS)
Advogado: Rodrigo Nunes Ferreira (OAB: 15713/MS)
Advogado: Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB: 16103/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Agravo em Recurso Especial nº 1411476-45.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Oi S/A - Em Recuperação Judicial
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Advogada: Hadna Jesarella Rodrigues Orenha (OAB: 10526/MS)
Advogado: Alessandra Arce Fretes (OAB: 15711/MS)
Agravado: Comercial Elétrica Queiroz Ltda - ME
Advogado: Edna Aparecida Contelli (OAB: 17148/MS)
Advogado: Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes (OAB: 15388/MS)
Advogado: Rodrigo Nunes Ferreira (OAB: 15713/MS)
Advogado: Lucas Ribeiro Gonçalves Dias (OAB: 16103/MS)
Em atenção ao art. 1.042, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a negativa de seguimento anteriormente
proferida pelos próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior competente para análise deste recurso.
Recurso Especial nº 0000195-36.2018.8.12.0004/50001
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Rafael Pulhiese Moreno
Advogado: Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa (OAB: 174484/MG)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: João Albino Cardoso Filho (OAB: 2526/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0000680-45.2015.8.12.0035/50000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. M. da S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Antonio Siufi Neto
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0001111-25.2010.8.12.0045/50000
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
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Recorrente: K. F. M. S.
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Jaceguara Dantas da Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0001428-46.2020.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E.
Recorrente: J. O. R.
Advogado: Thiago Andrade Sirahata (OAB: 16403/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0001575-76.2019.8.12.0031/50001
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Reginaldo dos Santos França
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0007523-29.2019.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Monique Anacleto Alvarenga
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Esther Sousa de Oliveira (OAB: 4212B/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0009230-58.2020.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jonas Rodrigues de Amorim
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50001
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Extraordinário nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0032790-63.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Donato Menezes Céu
Advogado: Lucas de Castro Cunha (OAB: 23406/MS)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Sérgio Fernando R. Harfouche (OAB: 4795/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0035355-05.2016.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jhonatan Thullen Guimarães Saraiva Cavalcante
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
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Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Interessado: Geovane de Abreu Bernardo da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Interessado: Ailton Leandro Ortiz Junior
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1408747-46.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Edgar Roberto Lemos de Miranda (OAB: 4086/MS)
Recorrido: F. A. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Recorrido: T. R. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Interessada: D. S. de O. F.
Interessado: P. C. F. de L.
Interessado: E. da S.
Interessada: M. G. M.
Interessada: R. R. F.
Advogado: Pedro Paulo Sperb Wanderley (OAB: 13034/MS)
Interessado: P. F. T.
Interessado: C. T. & C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: F. J. C. C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: I. C. J. e C. LTDA
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: I. A. C. J.
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: W. & F. LTDA
Interessada: G. F. A.
Advogado: Danilo José Medeiros Figliolino (OAB: 3887/MS)
Interessada: P. S. W.
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1411059-92.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Andrea de Aquino Barnardelli Tonsica
Advogada: Carolina Paula Ribeiro (OAB: 22720/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1411731-03.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Fabiana Matte Freitas Escudero
Advogado: Alexandre Chadid Warpechowski (OAB: 12195/MS)
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão do Município de Campo Grande
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1414361-32.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: S. F. M.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: A. M. de M. (Representado(a) por sua Mãe)
Repre. Legal: Ana Paula Ferro Mariano de Moura
Advogado: Ernani Fortunati (OAB: 6774/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0000195-36.2018.8.12.0004/50001
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Rafael Pulhiese Moreno
Advogado: Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa (OAB: 174484/MG)
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: João Albino Cardoso Filho (OAB: 2526/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
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Recurso Especial nº 0000680-45.2015.8.12.0035/50000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. M. da S.
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Recorrido: M. P. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Antonio Siufi Neto
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0001111-25.2010.8.12.0045/50000
Comarca de Sidrolândia - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: K. F. M. S.
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Jaceguara Dantas da Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0001428-46.2020.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E.
Recorrente: J. O. R.
Advogado: Thiago Andrade Sirahata (OAB: 16403/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0001575-76.2019.8.12.0031/50001
Comarca de Caarapó - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Reginaldo dos Santos França
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0007523-29.2019.8.12.0021/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Monique Anacleto Alvarenga
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Esther Sousa de Oliveira (OAB: 4212B/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0009230-58.2020.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jonas Rodrigues de Amorim
DPGE - 2ª Inst.: Aparecido M. Espínola
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50001
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Extraordinário nº 0011060-95.2016.8.12.0002/50002
Comarca de Dourados - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: E. E.
Recorrido: M. P. E.
Proc. Just: Paulo Cesar dos Passos
Proc. Just: Sara Francisco Silva
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0032790-63.2019.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Donato Menezes Céu
Advogado: Lucas de Castro Cunha (OAB: 23406/MS)
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Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Sérgio Fernando R. Harfouche (OAB: 4795/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 0035355-05.2016.8.12.0001/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Jhonatan Thullen Guimarães Saraiva Cavalcante
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Recorrido: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Luís Alberto Safraider
Interessado: Geovane de Abreu Bernardo da Silva
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Interessado: Ailton Leandro Ortiz Junior
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1408747-46.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: M. P. E. do E. de M. G. do S.
Proc. Just: Edgar Roberto Lemos de Miranda (OAB: 4086/MS)
Recorrido: F. A. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Recorrido: T. R. C. C.
Advogado: Marcos Barbosa de Oliveira (OAB: 12546/MS)
Interessada: D. S. de O. F.
Interessado: P. C. F. de L.
Interessado: E. da S.
Interessada: M. G. M.
Interessada: R. R. F.
Advogado: Pedro Paulo Sperb Wanderley (OAB: 13034/MS)
Interessado: P. F. T.
Interessado: C. T. & C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: F. J. C. C.
Advogado: Guilherme Almeida Tabosa (OAB: 17880/MS)
Interessado: I. C. J. e C. LTDA
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: I. A. C. J.
Advogado: Gilson Freire da Silva (OAB: 5489/MS)
Interessado: W. & F. LTDA
Interessada: G. F. A.
Advogado: Danilo José Medeiros Figliolino (OAB: 3887/MS)
Interessada: P. S. W.
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1411059-92.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Andrea de Aquino Barnardelli Tonsica
Advogada: Carolina Paula Ribeiro (OAB: 22720/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1411731-03.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Recorrido: Fabiana Matte Freitas Escudero
Advogado: Alexandre Chadid Warpechowski (OAB: 12195/MS)
Interessado: Secretário(a) Municipal de Gestão do Município de Campo Grande
Ao recorrido para apresentar resposta
Recurso Especial nº 1414361-32.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Recorrente: S. F. M.
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira Mendes
Recorrido: A. M. de M. (Representado(a) por sua Mãe)
Repre. Legal: Ana Paula Ferro Mariano de Moura
Advogado: Ernani Fortunati (OAB: 6774/MS)
Ao recorrido para apresentar resposta
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Coordenadoria de Processamento de Precatórios

Pagamentos do mês de novembro 2020
Data

Processo

Beneficiário

03/11/2020 0800087-31.2020.8.12.0027

MAICON VENICIO DE SOUZA
AMBROSIM

03/11/2020 0800087-31.2020.8.12.0027

MAICON VENICIO DE SOUZA
AMBROSIM

03/11/2020 0007525-05.2019.8.12.0019

Nelly Elena Niz Riveros

CPF/CNPJ

Devedor

Tipo
Precatório

Tipo Pagto

Natureza

Valor

031.270.621-92

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.124,99

031.270.621-92

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$281,25

700.276.461-65

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.067,00

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$266,75

03/11/2020 0007525-05.2019.8.12.0019

Nelly Elena Niz Riveros

700.276.461-65

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

03/11/2020 0800879-12.2017.8.12.0052

WELITON CORREA BICUDO

960.148.811-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$128,68

03/11/2020 0800879-12.2017.8.12.0052

WELITON CORREA BICUDO

960.148.811-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$32,17

03/11/2020 0007260-09.2009.8.12.0002

RAUL GRIGOLETTI

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$436,40

Santos Leal Advogados S/S

13.425.599/0001-57

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.190,15

03/11/2020 0012527-07.2019.8.12.0002

03/11/2020

160140250.2017.8.12.0000/4

Aleide Oshika

604.402.878-04

INCRA - INSTITUTO
NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$513,83

03/11/2020

160140250.2017.8.12.0000/2

ELZA COSTA LIMA BRANDAO

173.724.701-10

INCRA - INSTITUTO
NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$519,08

03/11/2020

160140250.2017.8.12.0000/1

BENEDITA DINIZ GUEDES

050.734.052-34

INCRA - INSTITUTO
NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$6.235,30

03/11/2020 0802748-83.2015.8.12.0018

MARCO ANTONIO FANTONE

218.218.278-05

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.033,26

03/11/2020 0802748-83.2015.8.12.0018

MARCO ANTONIO FANTONE

218.218.278-05

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$258,32

03/11/2020 0802748-83.2015.8.12.0018

SUELY APARECIDA DE
FREITAS LIMA

445.811.491-34

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.456,24

03/11/2020 0802748-83.2015.8.12.0018

SUELY APARECIDA DE
FREITAS LIMA

445.811.491-34

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE PARANAÍBA

R$674,37

03/11/2020 0800438-47.2018.8.12.0003

CARLOS ALBERTO ARLOTTA
OCARIZ

096.256.137-14

MUNICÍPIO DE BELA
VISTA

ROPV

Normal

Líquido

R$701,26

03/11/2020 0800438-47.2018.8.12.0003

CARLOS ALBERTO ARLOTTA
OCARIZ

096.256.137-14

MUNICÍPIO DE BELA
VISTA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$175,32

007.555.951-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.618,83

007.555.951-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$669,20

03/11/2020 0802203-32.2018.8.12.0010 GUILHERME VAZ LOPES LINS

007.555.951-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$57,96

03/11/2020 0802203-32.2018.8.12.0010

LAERCIO PEREIRA

322.081.461-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$1.093,02

03/11/2020 0802203-32.2018.8.12.0010

LAERCIO PEREIRA

322.081.461-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$977,07

03/11/2020 0807805-28.2018.8.12.0002

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.861,16

708.370.581-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.624,01

708.370.581-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

708.370.581-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$934,13

ROPV

Normal

Líquido

R$526,57
R$131,64

03/11/2020 0802203-32.2018.8.12.0010 GUILHERME VAZ LOPES LINS
03/11/2020 0802203-32.2018.8.12.0010 GUILHERME VAZ LOPES LINS

03/11/2020 0836529-50.2015.8.12.0001
03/11/2020 0836529-50.2015.8.12.0001
03/11/2020 0836529-50.2015.8.12.0001

IGOR VILELA PEREIRA
IGOR VILELA PEREIRA
IGOR VILELA PEREIRA

08016793020168120002

LAIDENSS GUIMARAES DA
SILVA

063.925.804-25

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

08016793020168120002

LAIDENSS GUIMARAES DA
SILVA

063.925.804-25

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

03/11/2020 0808197-65.2018.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.965,74

03/11/2020 0808197-65.2018.8.12.0002

NELSON MARQUES DE
OLIVEIRA

636.770.751-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$6.638,85

03/11/2020 0808197-65.2018.8.12.0002

NELSON MARQUES DE
OLIVEIRA

636.770.751-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$1.295,48

03/11/2020 0808197-65.2018.8.12.0002

NELSON MARQUES DE
OLIVEIRA

636.770.751-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.319,07

03/11/2020 0808197-65.2018.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.757,12

03/11/2020 0012415-77.2015.8.12.002

Edenir Rogério Mendes

024.696.121-01

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$62.744,68

03/11/2020 0803342-09.2019.8.12.0002

Leonardo da Silva

701.403.491-03

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.487,70

701.403.491-03

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$371,92

03/11/2020
03/11/2020

03/11/2020 0803342-09.2019.8.12.0002

Leonardo da Silva

ROPV
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FUNADEP - Fundo Especial p/ o
03/11/2020 0804629-10.2019.8.12.0001 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.212,34

CARNEIRO, FERNANDES E
03/11/2020 0806157-76.2019.8.12.0002 HAMMARSTROM ADVOGADOS 31.587.688/0001-81
SS

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.780,66

03/11/2020 0806157-76.2019.8.12.0002

LUCAS MURILLO SOUZA
SANTOS FARIAS

365.783.698-56

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.392,00

03/11/2020 0806157-76.2019.8.12.0002

LUCAS MURILLO SOUZA
SANTOS FARIAS

365.783.698-56

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$581,68

03/11/2020 0806157-76.2019.8.12.0002

LUCAS MURILLO SOUZA
SANTOS FARIAS

365.783.698-56

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$181,18

CARNEIRO, FERNANDES E
03/11/2020 0806157-76.2019.8.12.0002 HAMMARSTROM ADVOGADOS 31.587.688/0001-81
SS

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$609,78

03/11/2020 0806104-89.2019.8.12.0101

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.494,11

03/11/2020 0806104-89.2019.8.12.0101

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$68,44

034.895.621-51

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.699,63

034.895.621-51

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$424,91

107.342.951-20

MUNICÍPIO DE GLÓRIA
DE DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.092,11

107.342.951-20

MUNICÍPIO DE GLÓRIA
DE DOURADOS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$273,03

039.286.041-47

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.971,02

447.775.311-04

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA
ANDRADINA MS
- PREVINA

ROPV

Normal

Líquido

R$8.399,25

719.654.161-87

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA
ANDRADINA MS
- PREVINA

ROPV

Normal

Líquido

R$671,94

MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA
03/11/2020 0802560-88.2018.8.12.0017
FERNANDES TOLEDO

719.654.161-87

INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA
ANDRADINA MS
- PREVINA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$167,98

03/11/2020 0802920-57.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$205,46

03/11/2020 0802920-57.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$51,37

03/11/2020 0800259-08.2018.8.12.0038

Adolfo Arruda Cuba

502.121.331-87

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$7.967,53

03/11/2020 0800259-08.2018.8.12.0038

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.593,44

03/11/2020 0800259-08.2018.8.12.0038

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$398,36

03/11/2020 0803766-71.2017.8.12.0018

Gibim Lacerda Advogados
Associados S/s

03.730.514/0001-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.726,99

03/11/2020 0803766-71.2017.8.12.0018

Gibim Lacerda Advogados
Associados S/s

03.730.514/0001-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$26,30

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$9.498,36

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.403,71

186.070.478-68

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

Líquido

R$29.336,43

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.400,07

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$350,02

ROPV

Normal

Líquido

R$3.745,90

03/11/2020 0800236-27.2020.8.12.0027

GUILHERME RODRIGUES
PEREIRA

03/11/2020 0800236-27.2020.8.12.0027

GUILHERME RODRIGUES
PEREIRA

03/11/2020 0800637-10.2017.8.12.0034
03/11/2020 0800637-10.2017.8.12.0034

Luiz Gomes de Sousa
Luiz Gomes de Sousa

03/11/2020 0841420-80.2016.8.12.0001 ROGERIO CRISTIANO ROSSA

03/11/2020 0802560-88.2018.8.12.0017

ANGELA APARECIDA
FERREIRA

MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA
03/11/2020 0802560-88.2018.8.12.0017
FERNANDES TOLEDO

03/11/2020 0837402-11.2019.8.12.0001
03/11/2020 0837402-11.2019.8.12.0001

Claudia de Mello Saito
Claudia de Mello Saito

03/11/2020 0837402-11.2019.8.12.0001

Claudia de Mello Saito

03/11/2020 0805188-72.2017.8.12.0021

ANTONIO NOGUEIRA DA
ROCHA

04/11/2020 0817351-40.2019.8.12.0110
04/11/2020 0817351-40.2019.8.12.0110

Claudia de Mello Saito
Claudia de Mello Saito

04/11/2020 0001070-54.2011.8.12.0035

Idalina Segovia Aranda

997.110.601-91

MUNICÍPIO DE
IGUATEMI

04/11/2020 0001070-54.2011.8.12.0035

Idalina Segovia Aranda

997.110.601-91

MUNICÍPIO DE
IGUATEMI

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$653,21

04/11/2020 0001070-54.2011.8.12.0035

Idalina Segovia Aranda

997.110.601-91

MUNICÍPIO DE
IGUATEMI

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$266,71

008.468.451-80

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$4.535,63

R$625,01

04/11/2020 0808400-62.2016.8.12.0110

Andréia Souza Cássio

04/11/2020 0808400-62.2016.8.12.0110

Andréia Souza Cássio

008.468.451-80

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE CAMPO
GRANDE

04/11/2020 0808400-62.2016.8.12.0110

Andréia Souza Cássio

008.468.451-80

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$521,29

MUNICÍPIO DE
CHAPADÃO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.609,41

22.685.934/0001-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.063,83

22.685.934/0001-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$77,11

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
04/11/2020 0800101-89.2019.8.12.0046 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
04/11/2020 0806885-86.2020.8.12.0001 Ecoa Perícias e Avaliações Ltda
04/11/2020 0806885-86.2020.8.12.0001 Ecoa Perícias e Avaliações Ltda
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Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.121,13

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
04/11/2020 0806656-29.2020.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$32,30

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
04/11/2020 0843332-10.2019.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.266,24

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
04/11/2020 0843319-11.2019.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.179,84

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
04/11/2020 0843319-11.2019.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$33,20

04/11/2020 0837239-36.2016.8.12.0001

Luiz Marcelo Claro Cupertino

027.464.988-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.988,58

04/11/2020 0837239-36.2016.8.12.0001

Luiz Marcelo Claro Cupertino

027.464.988-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$498,86

04/11/2020 0837239-36.2016.8.12.0001

Luiz Marcelo Claro Cupertino

027.464.988-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$6,86

04/11/2020 0837239-36.2016.8.12.0001

Jeová de Lima Simões

339.270.731-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.988,58

339.270.731-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$498,86

339.270.731-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$6,86

036.790.811-54

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.854,02

036.790.811-54

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.038,03

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$298,10

04/11/2020 0806656-29.2020.8.12.0001

04/11/2020 0837239-36.2016.8.12.0001
04/11/2020 0837239-36.2016.8.12.0001
04/11/2020 0800237-25.2018.8.12.0110
04/11/2020 0800237-25.2018.8.12.0110

Jeová de Lima Simões
Jeová de Lima Simões
Vanessa da Rocha Nunes
Vanessa da Rocha Nunes

04/11/2020 0800237-25.2018.8.12.0110

Vanessa da Rocha Nunes

036.790.811-54

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020 0804027-90.2018.8.12.0021

EUCAFORTE MADEIRAS MANARELLI - MÁQUINAS,
IMPLEMENTOS E MADEIRAS
LTDA ME

15.353.013/0001-11

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$14.177,84

04/11/2020 0802808-17.2019.8.12.0018

QUEIROZ ARANTES
ADVOGADOS

16.480.997/0001-64

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.663,18

04/11/2020 0802808-17.2019.8.12.0018

QUEIROZ ARANTES
ADVOGADOS

16.480.997/0001-64

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$71,01

662.204.161-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.473,76

662.204.161-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$809,33

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$497,83

04/11/2020 0808483-43.2018.8.12.0002
04/11/2020 0808483-43.2018.8.12.0002

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

04/11/2020 0808483-43.2018.8.12.0002

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

662.204.161-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020 0808483-43.2018.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.445,23

04/11/2020 0808483-43.2018.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$700,81

Roseane Vieira de Melo Bastos
ME

02.827.409/0001-01

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$44.249,64

000.488.041-26

MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.763,91

000.488.041-26

MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$449,94

040.479.581-15

MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA

ROPV

Normal

Líquido

R$285,67

040.479.581-15

MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$71,42

058.717.858-24

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

Orçamentário

Normal

Líquido

R$91.923,98

058.717.858-24

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$3.699,53

04/11/2020 0801005-70.2012.8.12.0009 VICTOR MARCELO HERRERA

116.399.858-32

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$10.441,20

04/11/2020 0801005-70.2012.8.12.0009 VICTOR MARCELO HERRERA

116.399.858-32

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

04/11/2020 0801005-70.2012.8.12.0009 VICTOR MARCELO HERRERA

116.399.858-32

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.761,34

04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

2009.021368-0
2009.004253-1/4
2009.004253-1/4
2009.004253-1/4
2009.004253-1/4

CLAUDIO BENITES
CLAUDIO BENITES
JAIRO FONTOURA CORREA
JAIRO FONTOURA CORREA

SONIA MARLI ALVES MUNHÓS
04/11/2020 1600825-04.2019.8.12.0000
CHICHARO
SONIA MARLI ALVES MUNHÓS
04/11/2020 1600825-04.2019.8.12.0000
CHICHARO

04/11/2020 0801879-18.2018.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.315,29

04/11/2020 1601370-11.2018.8.12.0000

CENTERMEDI - Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda

03.652.030/0001-70

MUNICÍPIO DE RIO
NEGRO

ROPV

Normal

Líquido

R$11.458,16

04/11/2020 1601370-11.2018.8.12.0000

CENTERMEDI - Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda

03.652.030/0001-70

MUNICÍPIO DE RIO
NEGRO

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$174,49

04/11/2020 0802189-19.2011.8.12.0002

Wilson Barros Junior

005.809.401-60

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$10.167,35

04/11/2020 0802189-19.2011.8.12.0002

ADEMAR FERNANDES DE
SOUZA JUNIOR

005.234.231-01

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$814,42

04/11/2020 0802189-19.2011.8.12.0002

ADEMAR FERNANDES DE
SOUZA JUNIOR

005.234.231-01

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$203,60

04/11/2020 1600684-82.2019.8.12.0000

Raíssa Moreira Rodrigues
Uehara

731.059.701-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$15.312,22

04/11/2020 1600684-82.2019.8.12.0000

Raíssa Moreira Rodrigues
Uehara

731.059.701-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21
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Raíssa Moreira Rodrigues
Uehara

731.059.701-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$4.608,96

2011.008350-3

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$4.687,72

2011.008350-3

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

2011.008350-3

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$578,99

048.981.331-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$25.947,68

ROPV

Normal

Líquido

R$4.733,81

04/11/2020 1600684-82.2019.8.12.0000

04/11/2020
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2011.008350-3

LUIZ COSTA LEITE

04/11/2020

2012.003960-6

EDER LUIZ PIECZYKOLAN

209.000.661-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020

2012.003960-6

EDER LUIZ PIECZYKOLAN

209.000.661-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

04/11/2020

2012.003960-6

EDER LUIZ PIECZYKOLAN

209.000.661-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$596,47

2012.003956-5

MARCELO ALFREDO ARAUJO
KROETZ

026.691.669-46

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.733,63

2012.003956-5

MARCELO ALFREDO ARAUJO
KROETZ

026.691.669-46

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

2012.003956-5

MARCELO ALFREDO ARAUJO
KROETZ

04/11/2020
04/11/2020

026.691.669-46

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$596,40

04/11/2020 0801465-76.2017.8.12.0043

CRISTIANE DOLORES DE
CARVALHO

009.872.791-57

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

Líquido

R$7.850,38

04/11/2020 0801465-76.2017.8.12.0043

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.862,13

04/11/2020 0801465-76.2017.8.12.0043

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$465,53

MUNICÍPIO DE COXIM

ROPV

Normal

Líquido

R$824,86

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

Líquido

R$946,06

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$236,52

MUNICÍPIO DE COXIM

ROPV

Normal

Líquido

R$2.020,71

175.371.691-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.468,53

032.742.398-60

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.012,22

070.506.741-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.368,95

ROPV

Normal

Líquido

R$2.187,47

04/11/2020

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
04/11/2020 0802195-52.2018.8.12.0011 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
04/11/2020 0801465-76.2017.8.12.0043

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

04/11/2020 0801465-76.2017.8.12.0043

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
04/11/2020 0800749-77.2019.8.12.0011 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

2012.011185-0/256

Nilton Pereira Barbosa

2012.011185-0/271

PAULO OLIVETTI DE
CARVALHO PEREIRA

2012.011185-0/284

Roberti Andre da Silva

04/11/2020

2012.011185-0/57

CARLOS ANTONIO COSTA

035.857.275-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020

2012.011185-0/90

Edgar da Costa M. Filho

004.226.571-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.708,77

KELEI ZENI

518.594.321-15

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$19.661,51

518.594.321-15

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

518.594.321-15

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$6.258,70

636.488.228-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.880,61

ROPV

Normal

Líquido

R$2.363,18

04/11/2020 0800321-05.2018.8.12.0020
04/11/2020 0800321-05.2018.8.12.0020
04/11/2020 0800321-05.2018.8.12.0020
04/11/2020

2012.011185-0/26

KELEI ZENI
KELEI ZENI
Antonio Firmo S. Cavalcante

04/11/2020

2012.011185-0/264

Osvaldo Marangoni

046.960.348-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020

2012.011185-0/118

Fernanda Ferraz de Campos

010.085.788-43

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.618,91

04/11/2020

2012.011185-0/251

Nasri Muhamad Ibrahim

230.480.181-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.831,84

073.786.881-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.575,28

065.304.001-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.637,72

454.358.208-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.372,70

ROPV

Normal

Líquido

R$3.412,82

04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

2012.011185-0/102
2012.011185-0/148
2012.011185-0/112

Eleanor P. C. Oliveira
Higino Manoel F. Maciel
Etsuo Hirakava

04/11/2020

2012.011185-0/116

Fadel TaJher Iunes Junior

082.848.248-92

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020

2012.011185-0/155

Ivo Sergio Gomes Reis

079.159.347-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.372,14

04/11/2020

2012.011185-0/163

João Aquino Lubas

045.211.701-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.410,45

065.568.411-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.088,21

073.578.261-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.639,81

108.426.831-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.042,32

ROPV

Normal

Líquido

R$2.735,35

04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

2012.011185-0/168
2012.011185-0/185
2012.011185-0/189

João Carlos Torraca Gordin
Jose dos Reis Torquato
Jose Ricardo P. Cabral

04/11/2020

2012.011185-0/221

Luiz Toshiaki Shimizu

009.986.398-77

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

04/11/2020

2012.011185-0/220

Luiz Gonzaga M e Souza

140.060.301-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.638,19

04/11/2020

2012.011185-0/268

Paulo da Silva Madeira

024.729.619-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.031,82

065.964.361-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.529,54

04/11/2020

2012.011185-0/279

Reinaldo Monteiro Campos
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Ronaldo da Silva Jorge
João Helio Notarangelli
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337.863.801-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.616,64

004.793.301-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.039,55

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.062,35

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
04/11/2020 0810160-12.2017.8.12.0110 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
04/11/2020 0800640-50.2016.8.12.0017

REGIS FERNANDO HIGINO
MEDEIROS

258.718.128-30

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.147,15

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

FERNANDO RODRIGUES
GUIMARAES

025.231.191-45

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$9.221,25

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.946,34

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$29,64

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.580,78

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$395,20

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$649,69

05/11/2020 0809220-51.2015.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$9,89

05/11/2020 0808518-08.2015.8.12.0002

Maria Luiza Malacrida Almeida

031.282.621-44

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.421,41

05/11/2020 0808518-08.2015.8.12.0002

Maria Luiza Malacrida Almeida

031.282.621-44

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$355,35

05/11/2020 0808518-08.2015.8.12.0002

NEIDE ROA

024.036.031-12

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$4.145,76

05/11/2020 0808518-08.2015.8.12.0002

Maria Luiza Malacrida Almeida

031.282.621-44

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$566,76

05/11/2020 0808518-08.2015.8.12.0002

Maria Luiza Malacrida Almeida

031.282.621-44

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$141,69

05/11/2020 0808239-22.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$4.900,66

05/11/2020 0808239-22.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

05/11/2020 0808239-22.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$659,76

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

ALISSON DA CRUZ SOUZA

050.056.311-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$6.789,45

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.433,06

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$21,82

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.163,90

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$290,98

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$778,52

05/11/2020 0801121-87.2018.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$194,63

05/11/2020 0810611-41.2015.8.12.0002

JOSE ILTON BARBOSA DOS
SANTOS

254.902.651-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$29.242,47

05/11/2020 0810611-41.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.306,83

05/11/2020 0810611-41.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$584,87

05/11/2020 0810611-41.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$32,66

05/11/2020 0807109-55.2019.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$327,33

05/11/2020 0807109-55.2019.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$81,83

05/11/2020 0811862-55.2019.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$322,85

05/11/2020 0811862-55.2019.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$80,71

ROPV
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05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.670,76

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$40,67

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.149,25

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$542,29

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$19,89

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

VALDECI DIAS MARQUES

815.253.891-49

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$12.653,31

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.784,97

05/11/2020 0811767-93.2017.8.12.0002

Orlando Ducci Neto Sociedade
Individual de Advocacia

28.207.331/0001-16

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$27,18

05/11/2020 0800450-83.2018.8.12.0028

Caroline Cassol Fracasso

814.155.751-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$803,62

05/11/2020 0800450-83.2018.8.12.0028

Caroline Cassol Fracasso

814.155.751-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$200,91

05/11/2020 1600170-03.2017.8.12.0000

Maria Helena Figueiredo Araujo

365.669.851-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$6.875,33

05/11/2020 1600170-03.2017.8.12.0000

Lacerda Advogadas Associadas
S.S

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$43.546,36

489.739.551-87

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.509,18

489.739.551-87

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$639,56

489.739.551-87

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$49,07

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.013,44
R$253,36

ANA HELENA BASTOS E SILVA
05/11/2020 0802904-13.2015.8.12.0005
CANDIA
ANA HELENA BASTOS E SILVA
05/11/2020 0802904-13.2015.8.12.0005
CANDIA
ANA HELENA BASTOS E SILVA
05/11/2020 0802904-13.2015.8.12.0005
CANDIA
05/11/2020 0802810-89.2016.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0802810-89.2016.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

05/11/2020 0800082-68.2013.8.12.0022

PAULO CESAR VIEIRA DE
ARAUJO

572.831.331-00

MUNICÍPIO DE
ANAURILÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$429,65

05/11/2020 0800082-68.2013.8.12.0022

PAULO CESAR VIEIRA DE
ARAUJO

572.831.331-00

MUNICÍPIO DE
ANAURILÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$107,41

Fundo dos Procuradores de
05/11/2020 0841043-75.2017.8.12.0001 Entidades Públicas do Estado de 15.412.257/0001-28
Mato Grosso do Sul (FUPEP/MS)

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$986,29

05/11/2020 0921529-62.2008.8.12.0001

15.412.257/0001-28

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$175,88

Fundo dos Procuradores de
05/11/2020 0831925-75.2017.8.12.0001 Entidades Públicas do Estado de 15.412.257/0001-28
Mato Grosso do Sul (FUPEP/MS)

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.563,76

Fundo dos Procuradores de
05/11/2020 0841889-92.2017.8.12.0001 Entidades Públicas do Estado de 15.412.257/0001-28
Mato Grosso do Sul (FUPEP/MS)

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.558,44

Fundo dos Procuradores de
05/11/2020 0916417-15.2008.8.12.0001 Entidades Públicas do Estado de 15.412.257/0001-28
Mato Grosso do Sul (FUPEP/MS)

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.092,24

Fundo dos Procuradores de
05/11/2020 0830510-23.2018.8.12.0001 Entidades Públicas do Estado de 15.412.257/0001-28
Mato Grosso do Sul (FUPEP/MS)

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$155,05

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.006,61

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$699,94

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$601,82

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$150,45

Estado de Mato Grosso do Sul

05/11/2020 0000383-31.2011.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0000383-31.2011.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0000383-31.2011.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0800687-21.2016.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0800687-21.2016.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0910062-86.2008.8.12.0001

Janaína Marfisa Melo Godoeng
Costa

996.980.561-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$77,17

05/11/2020 0801071-13.2018.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

639.326.281-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$661,25

05/11/2020 0801071-13.2018.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

639.326.281-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$165,31

05/11/2020 0800368-58.2013.8.12.0018

TIAGO DO AMARAL
LAURENCIO MUNHOLI

702.824.041-04

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.289,53

05/11/2020 0800368-58.2013.8.12.0018

TIAGO DO AMARAL
LAURENCIO MUNHOLI

702.824.041-04

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.179,37

05/11/2020 0800368-58.2013.8.12.0018

TIAGO DO AMARAL
LAURENCIO MUNHOLI

702.824.041-04

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$427,94

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$217,07

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$54,27

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$881,26

639.326.281-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$220,31

05/11/2020 0800263-79.2016.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
05/11/2020 0800263-79.2016.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
05/11/2020 0802679-17.2016.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

05/11/2020 0802679-17.2016.8.12.0018

ROBSON QUEIROZ DE
REZENDE

ROPV
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05/11/2020 0801272-42.2017.8.12.0017

MAICON VENICIO DE SOUZA
AMBROSIM

05/11/2020 0801272-42.2017.8.12.0017

MAICON VENICIO DE SOUZA
AMBROSIM

031.270.621-92

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

031.270.621-92

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

ROPV
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Normal

Líquido

R$1.257,52

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$314,38

ROPV

Normal

Líquido

R$34.659,39

ROPV

Normal

Líquido

R$499,73
R$124,93

05/11/2020 0832291-85.2015.8.12.0001

Leomar da Silva Bastos

867.297.991-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

05/11/2020 0800345-48.2019.8.12.0036

ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA
DONADI

268.660.668-16

MUNICÍPIO DE
INOCÊNCIA

268.660.668-16

MUNICÍPIO DE
INOCÊNCIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$22.956,68

ENDRIGO LEANDRO DE SOUZA
05/11/2020 0800345-48.2019.8.12.0036
DONADI
05/11/2020 0841404-34.2013.8.12.0001

ADAILTON CALVES DE
CASTRO

922.647.001-49

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

05/11/2020 0841404-34.2013.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$9.690,99

05/11/2020 0841404-34.2013.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$147,58

05/11/2020 0841404-34.2013.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.971,93

05/11/2020 0841404-34.2013.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$45,26

05/11/2020 0821180-75.20138.12.0001

Eclair Nantes Vieira

653.383.161-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.012,50

05/11/2020 0821180-75.20138.12.0001

Eclair Nantes Vieira

653.383.161-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$253,12

05/11/2020 0810795-97.2015.8.12.0001

KLEBER PINHEIRO DA SILVA

890.651.151-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$28.309,49

05/11/2020 0810795-97.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$11.950,65

05/11/2020 0810795-97.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$181,99

05/11/2020 0810795-97.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$4.035,30

05/11/2020 0810795-97.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$61,45

05/11/2020 1601002-65.2019.8.12.0000

Sebastião Toledo Figueiredo

495.193.601-15

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$8.667,28

05/11/2020 0800111-26.2020.8.12.0038

Marianne Acunha Oliveira

015.866.251-28

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.041,48

05/11/2020 0800111-26.2020.8.12.0038

Marianne Acunha Oliveira

015.866.251-28

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$260,37

Orçamentário

Normal

Líquido

R$56.114,60

05/11/2020 1601604-90.2018.8.12.0000

Max Investimentos Eireli

33.524.759/0001-22

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

05/11/2020 1601604-90.2018.8.12.0000

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$24.049,11

05/11/2020 0803214-43.2016.8.12.0018

DAVID DE MOURA SOUZA

005.136.091-80

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.269,55

05/11/2020 0803214-43.2016.8.12.0018

DAVID DE MOURA SOUZA

005.136.091-80

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$317,39

022.033.341-69

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.083,62

ROPV

Normal

Líquido

R$327,74
R$81,93

MAICON RICARDO DE FREITAS
05/11/2020 0801777-30.2017.8.12.0018
GROTTO
05/11/2020 0801777-30.2017.8.12.0018

FELIPE LEAL MARTINS
FERREIRA

015.976.611-71

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

05/11/2020 0801777-30.2017.8.12.0018

FELIPE LEAL MARTINS
FERREIRA

015.976.611-71

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

05/11/2020 0802141-65.2018.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$630,99

05/11/2020 1601995-45.2018.8.12.0000

Delourdes Maria Vilela Pereira

980.731.251-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$76.745,76

05/11/2020 1601995-45.2018.8.12.0000

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$32.891,04

05/11/2020 0800791-42.2018.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.335,93

05/11/2020 0801693-92.2018.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$642,92

05/11/2020 0804659-62.2017.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$638,18

05/11/2020

LUCI MARA TAMISARI ARECO

639.812.891-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.466,19

639.812.891-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$627,94

639.812.891-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$45,58

05/11/2020
05/11/2020

0800609-35.2017
0800609-35.2017
0800609-35.2017

LUCI MARA TAMISARI ARECO
LUCI MARA TAMISARI ARECO
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845.445.541-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

845.445.541-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

IGREJA UNIVERSAL DO REINO
29.744.778/0001-97
05/11/2020 0805042-91.2017.8.12.0001
DE DEUS

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

05/11/2020 0800394-88.2016.8.12.0038

JORGE SEVERINO

286.764.911-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

05/11/2020 0801338-55.2017.8.12.0006

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

05/11/2020 0801338-55.2017.8.12.0006

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

05/11/2020 0801338-55.2017.8.12.0006

Samara Fernandes da Silva

046.458.231-83

05/11/2020 0801338-55.2017.8.12.0006

Samara Fernandes da Silva

05/11/2020 0805042-91.2017.8.12.0001
05/11/2020 0805042-91.2017.8.12.0001

05/11/2020 0801338-55.2017.8.12.0006
06/11/2020 0801296-50.2016.8.12.0035
06/11/2020 0809264-66.2017.8.12.0110

ELLEN LEAL OTTONI
ELLEN LEAL OTTONI

Samara Fernandes da Silva
ADRYGEISE COSTA
Natália Faria Frazili

JULIANA GIACOMETTI PIUBELI
06/11/2020 0802382-54.2018.8.12.0110
DE ANDRADE
JULIANA GIACOMETTI PIUBELI
06/11/2020 0802382-54.2018.8.12.0110
DE ANDRADE
JULIANA GIACOMETTI PIUBELI
06/11/2020 0802382-54.2018.8.12.0110
DE ANDRADE

ROPV
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Normal

Líquido

R$1.673,78

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$418,44

ROPV

Normal

Líquido

R$1.760,40

ROPV

Normal

Líquido

R$1.211,70

ROPV

Normal

Líquido

R$564,24

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$141,06

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

Líquido

R$2.465,37

046.458.231-83

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE CAMAPUÃ

R$310,33

046.458.231-83

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$45,52

326.171.448-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$496,39

339.737.448-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.729,94

903.323.771-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.096,55

903.323.771-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$726,87

903.323.771-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$368,51

06/11/2020 0800321-77.2019.8.12.0114

EDERSON MARTINS DE
OLIVEIRA

010.688.831-54

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

Líquido

R$8.569,92

06/11/2020 0800321-77.2019.8.12.0114

EDERSON MARTINS DE
OLIVEIRA

010.688.831-54

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE TRÊS
LAGOAS

R$1.312,77

06/11/2020 0800321-77.2019.8.12.0114

EDERSON MARTINS DE
OLIVEIRA

010.688.831-54

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.051,54

06/11/2020 0800321-77.2019.8.12.0114

Rosana Baptista Lemos Natali
de Britto

006.392.709-80

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.807,23

06/11/2020 0800321-77.2019.8.12.0114

Rosana Baptista Lemos Natali
de Britto

006.392.709-80

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.022,93

06/11/2020 0800321-77.2019.8.12.0114

Rosana Baptista Lemos Natali
de Britto

006.392.709-80

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$284,51

931.716.501-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.784,21

062.891.589-61

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$45,48

062.891.589-61

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$11,37

062.891.589-61

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$45,53

062.891.589-61

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$11,38

ROPV

Normal

Líquido

R$5.444,68

06/11/2020 0801806-49.2018.8.12.0114
06/11/2020 0013386-23.2019.8.12.0002
06/11/2020 0013386-23.2019.8.12.0002
06/11/2020 0013386-23.2019.8.12.0002
06/11/2020 0013386-23.2019.8.12.0002

Ricardo Roriz de Souza Filho
FLAVIA FERREIRA LIMA
FLAVIA FERREIRA LIMA
FLAVIA FERREIRA LIMA
FLAVIA FERREIRA LIMA

06/11/2020 0803570-47.2020.8.12.0002

PEDRO NAVARRO CORREIA

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

06/11/2020 0803570-47.2020.8.12.0002

PEDRO NAVARRO CORREIA

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

06/11/2020 0803570-47.2020.8.12.0002

PEDRO NAVARRO CORREIA

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$866,10

06/11/2020 0800422-77.2016.8.12.0031

DOUGLAS PATRICK
HAMMARSTROM

020.702.771-43

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$12.066,09

06/11/2020 0800422-77.2016.8.12.0031

DOUGLAS PATRICK
HAMMARSTROM

020.702.771-43

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$3.377,67

037.143.111-57

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.527,65

037.143.111-57

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$381,91

06/11/2020 0800419-61.2020.8.12.0006

FABIANA OLIVEIRA MIRANDA

06/11/2020 0800419-61.2020.8.12.0006

FABIANA OLIVEIRA MIRANDA

06/11/2020 0806069-72.2018.8.12.0002

JOAO FELIPE FERREIRA DE
SOUZA NOGUEIRA

043.172.931-02

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$633,00

06/11/2020 0806069-72.2018.8.12.0002

JOAO FELIPE FERREIRA DE
SOUZA NOGUEIRA

043.172.931-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$632,16

06/11/2020 0804217-13.2018.8.12.0002

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.885,96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.364,74

CARNEIRO, FERNANDES E
06/11/2020 0806503-61.2018.8.12.0002 HAMMARSTROM ADVOGADOS 31.587.688/0001-81
SS
06/11/2020 0003966-91.2019.8.12.0002

KARINA GINDRI SOLIGO
FORTINI

662.496.511-87

MUNICÍPIO DE LAGUNA
CARAPÃ

ROPV

Normal

Líquido

R$3.990,83

06/11/2020 0003966-91.2019.8.12.0002

KARINA GINDRI SOLIGO
FORTINI

662.496.511-87

MUNICÍPIO DE LAGUNA
CARAPÃ

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.082,16

06/11/2020 0003966-91.2019.8.12.0002

KARINA GINDRI SOLIGO
FORTINI

662.496.511-87

MUNICÍPIO DE LAGUNA
CARAPÃ

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$337,82

475.673.841-91

MUNICÍPIO DE LAGUNA
CARAPÃ

ROPV

Normal

Líquido

R$1.855,13

475.673.841-91

MUNICÍPIO DE LAGUNA
CARAPÃ

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$463,78

317.251.631-87

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

Orçamentário

Normal

Líquido

R$705,83

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.059,05

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$12,57

06/11/2020 0003966-91.2019.8.12.0002
06/11/2020 0003966-91.2019.8.12.0002

LUCIANO DA SILVA BORGES
LUCIANO DA SILVA BORGES

06/11/2020 1600184-50.2018.8.12.0000

Guilherme Gomes da Silva

06/11/2020 0802672-68.2019.8.12.0002

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA

06/11/2020 0802672-68.2019.8.12.0002

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA
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06/11/2020 1600303-45.2017.8.12.0000 CAFURE & GONÇALVES LTDA. 10.983.785/0001-13 MUNICÍPIO DE NIOAQUE Orçamentário

Normal

Líquido

R$435.513,54

06/11/2020 1600303-45.2017.8.12.0000 CAFURE & GONÇALVES LTDA. 10.983.785/0001-13 MUNICÍPIO DE NIOAQUE Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$6.632,19

06/11/2020 1601500-98.2018.8.12.0000

Edson Antônio de Azevedo

271.663.761-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

06/11/2020 1601500-98.2018.8.12.0000

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$37.667,90

06/11/2020 1601500-98.2018.8.12.0000

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$573,62

06/11/2020 0801480-46.2014.8.12.0012

MARCELOS ANTONIO ARISI

640.838.610-53

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.108,44

640.838.610-53

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$277,11

640.838.610-53

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$558,34

640.838.610-53

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$139,59

Orçamentário

Normal

Líquido

R$9.055,76

06/11/2020 0801480-46.2014.8.12.0012
06/11/2020 0801505-59.2014.8.12.0012
06/11/2020 0801505-59.2014.8.12.0012

MARCELOS ANTONIO ARISI
MARCELOS ANTONIO ARISI
MARCELOS ANTONIO ARISI

Orçamentário

Normal

Líquido

R$89.230,21

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA

957.741.901-10

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA

957.741.901-10

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

ANDREIA TEIXEIRA DA SILVA

957.741.901-10

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$2.235,83

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

ANTONIO CARLOS KLEIN

279.723.059-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$9.055,76

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

ANTONIO CARLOS KLEIN

279.723.059-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

ANTONIO CARLOS KLEIN

279.723.059-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$2.235,83

06/11/2020 1601877-69.2018.8.12.0000

Aparecida Alves dos Santos

001.755.971-54

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$58.388,42

06/11/2020 0801136-94.2016.8.12.0012

MARCELOS ANTONIO ARISI

640.838.610-53

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.899,11

640.838.610-53

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$474,78

873.658.041-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.414,07

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$185,07

06/11/2020 0801136-94.2016.8.12.0012
06/11/2020 0000213-23.2019.8.12.101

MARCELOS ANTONIO ARISI
Giscard José Ribeiro Machado

06/11/2020 0000213-23.2019.8.12.101

Giscard José Ribeiro Machado

873.658.041-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

06/11/2020 0803420-65.2017.8.12.0101

LIGIANE SANDRA SCHMIDT

696.271.341-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.541,90

06/11/2020 1602017-06.2018.8.12.0000

ROSELEY BORGES DA SILVA

554.656.331-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$64.513,58

06/11/2020 1601166-98.2017.8.12.0000

LUIZ CARLOS DE FREITAS

610.542.088-91

MUNICÍPIO DE NIOAQUE Orçamentário

Normal

Líquido

R$72.144,04

06/11/2020 1601166-98.2017.8.12.0000

LUIZ CARLOS DE FREITAS

610.542.088-91

MUNICÍPIO DE NIOAQUE Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$26.165,86

06/11/2020 1601261-94.2018.8.12.0000

Milton Rodrigues dos Reis

322.039.341-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

06/11/2020 0013689-21.2011.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$9.698,21

06/11/2020 0013689-21.2011.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$147,69

06/11/2020 0800731-15.2013.8.12.0028

Aldo Gomes

072.255.041-34

MUNICÍPIO DE BONITO

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$478,68

06/11/2020 0800731-15.2013.8.12.0028

Aldo Gomes

072.255.041-34

MUNICÍPIO DE BONITO

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$86,27

06/11/2020 0013689-21.2011.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.373,53

06/11/2020 0013689-21.2011.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$20,92

06/11/2020 0834584-96.2013.8.12.0001

OSMAR BITENCOURTT DE
OLIVEIRA

012.897.451-61

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$35.250,12

Orçamentário

Normal

Líquido

R$177.996,26

06/11/2020

160121338.2018.8.12.0000/1

EDSON MARQUES ROQUE

445.851.361-34

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$56.706,49

06/11/2020

2012.016795-0

HELIO AVILA DE ALMEIDA

164.341.021-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$14.001,28

690.115.911-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.242,29

690.115.911-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$310,57

044.814.301-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$10.267,72

ROPV

Normal

Líquido

R$1.030,71

06/11/2020 0002786-92.2019.8.12.0114

ALEXANDRE MARQUES
MARTINS

06/11/2020 0002786-92.2019.8.12.0114

ALEXANDRE MARQUES
MARTINS

06/11/2020 0844310-55.2017.8.12.0001

SALATIEL MARCOS MARTINS
DUAILIBI

09/11/2020 0000894-83.2012.8.12.0021

SIDERLEY GODOY JUNIOR

121.165.788-41

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

09/11/2020 0000894-83.2012.8.12.0021

SIDERLEY GODOY JUNIOR

121.165.788-41

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$257,68

MUNICÍPIO DE TRÊS
LAGOAS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.593,16

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
09/11/2020 0804539-73.2018.8.12.002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
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09/11/2020 0806234-28.2019.8.12.0021
09/11/2020 0806234-28.2019.8.12.0021
09/11/2020 1601323-03.2019.8.12.0000
09/11/2020 1600996-58.2019.8.12.0000

Real Brasil Consultoria LTDA
Real Brasil Consultoria LTDA
Marta Rosana Chiele
Patrícia Ferreira Santiago

09/11/2020 0805517-11.2017.8.12.0110 JONAS RIBEIRO DOS SANTOS
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07.957.255/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.758,72

07.957.255/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$42,01

444.961.251-53

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$42.207,97

026.400.891-02

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$8.691,63

017.410.131-78

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$9.005,67

ROPV

Normal

Líquido

R$8.054,74

09/11/2020 0803011-95.2017.8.12.0002

ALZIRO ARNAL MORENO

475.516.311-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

09/11/2020 0803011-95.2017.8.12.0002

ALZIRO ARNAL MORENO

475.516.311-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

09/11/2020 0803011-95.2017.8.12.0002

ALZIRO ARNAL MORENO

475.516.311-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.856,13

09/11/2020 0803011-95.2017.8.12.0002 IRENE RODRIGUES DE SOUZA

447.366.221-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$25.972,53

09/11/2020 1600991-36.2019.8.12.0000

Maria Lourdes dos Santos

544.150.631-87

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$8.668,96

09/11/2020 1602092-74.2020.8.12.0000

IVAN PEDRO DE MEDEIROS
SOBRINHO

255.314.686-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$69.975,75

R$10.414,92

09/11/2020 1602092-74.2020.8.12.0000

IVAN PEDRO DE MEDEIROS
SOBRINHO

255.314.686-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

09/11/2020 1602092-74.2020.8.12.0000

IVAN PEDRO DE MEDEIROS
SOBRINHO

255.314.686-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

09/11/2020 0802885-94.2017.8.12.0018

LUCIMEIRE MACHADO DE
OLIVEIRA

421.920.991-34

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$8.129,93

226.083.988-63

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$651,00

226.083.988-63

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$162,75

781.079.388-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$20.486,66

781.079.388-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

REG. EST.
PREV

R$3.122,21

175.754.941-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$3.203,69

ROPV

Normal

Líquido

R$23.522,49

09/11/2020 0802885-94.2017.8.12.0018
09/11/2020 0802885-94.2017.8.12.0018
09/11/2020 1602211-35.2020.8.12.0000

Daniela Peres Carósio
Daniela Peres Carósio
ROBERTO CRERES

09/11/2020 1602211-35.2020.8.12.0000

ROBERTO CRERES

09/11/2020 1602221-79.2020.8.12.0000

MARIA DE LOURDES SARAVI
CARDOSO

Orçamentário

09/11/2020 0800356-26.2014.8.12.0045

Germano de Mello Bohrer

025.050.281-09

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

09/11/2020 0800356-26.2014.8.12.0045

Germano de Mello Bohrer

025.050.281-09

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

09/11/2020 0800356-26.2014.8.12.0045

Germano de Mello Bohrer

025.050.281-09

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$358,21

09/11/2020 1602162-91.2020.8.12.0000

LUCIMAR FONSECA
MATSUMOTO

173.719.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$69.302,33

R$10.542,84

09/11/2020 1602162-91.2020.8.12.0000

LUCIMAR FONSECA
MATSUMOTO

173.719.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

09/11/2020 1602162-91.2020.8.12.0000

LUCIMAR FONSECA
MATSUMOTO

173.719.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

IRRF/PF

R$1.459,22

09/11/2020 1602162-91.2020.8.12.0000

LUCIMAR FONSECA
MATSUMOTO

173.719.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

889.407.991-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$84.178,99

889.407.991-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

IRRF/PF

R$1.121,65

09/11/2020 1601805-14.2020.8.12.0000
09/11/2020 1601805-14.2020.8.12.0000

TELLER SOARES RIBEIRO
TELLER SOARES RIBEIRO

09/11/2020 1601805-14.2020.8.12.0000

TELLER SOARES RIBEIRO

889.407.991-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

09/11/2020 1601621-29.2018.8.12.0000

Mariano dos Santos Silveira

062.389.041-00

MUNICÍPIO DE JARDIM

Orçamentário

Normal

Líquido

R$15.394,01

09/11/2020 1602055-18.2018.8.12.0000 DAIANY DE OLIVEIRA MORAES

000.595.711-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$6.565,68

09/11/2020 1602055-18.2018.8.12.0000 DAIANY DE OLIVEIRA MORAES

000.595.711-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

09/11/2020 1602055-18.2018.8.12.0000 DAIANY DE OLIVEIRA MORAES

000.595.711-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$1.291,32

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.281,58

140.674.391-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.894,63

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$747,01

09/11/2020 0020846-79.2010.8.12.0001
09/11/2020 0833450-97.2014.8.12.0001

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.
Gilmar Monteiro Pereira

09/11/2020 0833450-97.2014.8.12.0001

Gilmar Monteiro Pereira

140.674.391-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

09/11/2020 0833450-97.2014.8.12.0001

Gilmar Monteiro Pereira

140.674.391-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$93,40

09/11/2020 0801486-93.2018.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.302,47

09/11/2020 0802281-17.2013.8.12.0005 Rossi Pericias e Consultoria Ltda 27.292.458/0001-18

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.004,48

09/11/2020 0803770-13.2014.8.12.0019 ALBERTO QUARESMA NETTO

247.975.238-08

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$10.436,45

09/11/2020 0803770-13.2014.8.12.0019 ALBERTO QUARESMA NETTO

247.975.238-08

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21
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247.975.238-08

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

368.378.811-91

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

13.614.297/0001-27

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

09/11/2020 0121337-36.2006.8.12.0001 ROBINSON FERNANDO ALVES

487.767.771-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

09/11/2020 0121337-36.2006.8.12.0001 ROBINSON FERNANDO ALVES

487.767.771-20

09/11/2020 0124610-52.2008.8.12.0001

Luciane Ferreira Palhano

09/11/2020 0124610-52.2008.8.12.0001

Luciane Ferreira Palhano
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Normal

IRRF/PF

R$2.759,53

Orçamentário

Normal

PREVIDÊNCIA
DE PARANAÍBA

R$623,16

ROPV

Normal

Líquido

R$3.607,09

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$54,93

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$13,37

ROPV

Normal

Líquido

R$919,01

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$229,75

708.963.131-15

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.327,45

708.963.131-15

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$331,86

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
09/11/2020 0829803-94.2014.8.12.0001 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.594,77

10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010

JOCIANE GOMES DE LIMA

833.253.791-68

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$373,59

10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010

JOCIANE GOMES DE LIMA

833.253.791-68

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$93,40

10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010

ADRIANA NUNES
VASCONCELOS

813.609.401-20

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.286,29

10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010

ADRIANA NUNES
VASCONCELOS

813.609.401-20

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$315,99

10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010

ADRIANA NUNES
VASCONCELOS

813.609.401-20

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$31,00

833.253.791-68

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$902,84

833.253.791-68

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$225,71

Orçamentário

Normal

Líquido

R$464,52

09/11/2020 0803770-13.2014.8.12.0019 ALBERTO QUARESMA NETTO
OSVALDINA ROSA DOS ANJOS
09/11/2020 1600177-58.2018.8.12.0000
SOUTO GONCALVES
09/11/2020 0820282-23.2017.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

09/11/2020 0820282-23.2017.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

09/11/2020 0820282-23.2017.8.12.0001

Vincensi, Hirano e Alves
Advocacia S/S

10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010
10/11/2020 0800556-65.2019.8.12.0010

JOCIANE GOMES DE LIMA
JOCIANE GOMES DE LIMA

ROPV

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

10/11/2020

2007.003002-8

Edvania Rodrigues dos Santos

007.166.751-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

10/11/2020

2007.003002-8

Evandro Rodrigues dos Santos

003.385.511-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$464,52

10/11/2020 1600857-09.2019.8.12.0000

Cícero Francisco da Silva

733.530.519-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$162.386,15

10/11/2020 1600857-09.2019.8.12.0000

Cícero Francisco da Silva

733.530.519-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

10/11/2020 1601169-19.2018.8.12.0000

RICARDO MIGUEL DUAILIBI

652.393.771-20

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$16.111,30

10/11/2020 1602394-50.2013.8.12.0000

Edivaldo Francisco Fernandes

104.215.721-91

MUNICÍPIO DE JUTI

Orçamentário

Normal

Líquido

R$22.509,53

10/11/2020 1602394-50.2013.8.12.0000

Edivaldo Francisco Fernandes

104.215.721-91

MUNICÍPIO DE JUTI

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$610,41

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
10/11/2020 0815589-57.2017.8.12.0110 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
10/11/2020 0810969-02.2017.8.12.0110

Augusto Graça

000.328.731-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$14.893,56

10/11/2020 0805870-32.2014.8.12.0021

Guerra e Oliveira Advogados
Associados

21.652.402/0001-40

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.326,31

10/11/2020 0805870-32.2014.8.12.0021

Guerra e Oliveira Advogados
Associados

21.652.402/0001-40

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$50,65

10/11/2020 0801037-60.2018.8.12.0043

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.004,42

10/11/2020 0801037-60.2018.8.12.0043

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DO OESTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$251,10

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$302,84

10/11/2020 0003010-96.2011.8.12.0021

WILLEN SILVA ALVES

945.504.921-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

10/11/2020 0845157-28.2015.8.12.0001

LAURITA RIBEIRO BARRETO
MENDONCA

199.850.291-00

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.700,60

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.223,04

10/11/2020 0800013-39.2013.8.12.0021

Simone Martins Queiroz

204.514.928-54

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

10/11/2020 0802076-44.2016.8.12.0114

GUILHERME PIERIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

30.946.181/0001-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$823,91

10/11/2020 0800020-06.2018.8.12.0005 Rossi Pericias e Consultoria Ltda 27.292.458/0001-18

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.504,23

10/11/2020 0800020-06.2018.8.12.0005 Rossi Pericias e Consultoria Ltda 27.292.458/0001-18

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$22,91

R$619,93

ANGELO DOS SANTOS

163.229.081-20

MUNICÍPIO DE
CORONEL SAPUCAIA

Orçamentário

Normal

PREVIDÊNCIA
DE CORONEL
SAPUCAIA

GWA TRANSPORTES LTDA

10.425.814/0001-21

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$300.011,58

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
10/11/2020 0802199-68.2018.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.142,70

10/11/2020 0800309-91.2014.8.12.0032

040.872.161-87

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$110,20

260.028.841-49

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.468,41

10/11/2020

2009.000060-5/8

10/11/2020 1600224-32.2018.8.12.0000

10/11/2020 0800309-91.2014.8.12.0032

ARMANDO FERREIRA LIMA
Flauzio Antonio Silvestre
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10/11/2020 0800309-91.2014.8.12.0032
10/11/2020 0800309-91.2014.8.12.0032

Flauzio Antonio Silvestre
Flauzio Antonio Silvestre

10/11/2020 0800108-02.2014.8.12.0032

Edimar Aparecido Ramos

10/11/2020 1600999-13.2019.8.12.0000

Rosana Maria dos Santos do
Espírito Santo

10/11/2020 1602708-93.2013.8.12.0000

DIURITA ALVES MACHADO

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648
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260.028.841-49

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$342,84

260.028.841-49

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$45,76

239.766.831-91

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$38,94

005.108.931-98

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$8.669,30

117.117.871-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$26.660,83

R$3.346,94

10/11/2020 1602708-93.2013.8.12.0000

DIURITA ALVES MACHADO

117.117.871-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

10/11/2020 1600030-32.2018.8.12.0000

JOSE CARLOS MARQUES
LEAO

465.910.951-87

MUNICÍPIO DE
BATAGUASSU

Orçamentário

Normal

Líquido

R$14.062,82

Orçamentário

Normal

Líquido

R$111.203,29

10/11/2020 1601868-10.2018.8.12.0000

Emiliano Franco

139.871.351-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

10/11/2020 1601868-10.2018.8.12.0000

Emiliano Franco

139.871.351-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

10/11/2020 1601614-66.2020.8.12.0000

CLODOALDO RODRIGUES

557.395.391-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$44.708,98

10/11/2020 1601614-66.2020.8.12.0000

CLODOALDO RODRIGUES

557.395.391-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

R$5.291,81

10/11/2020 1601614-66.2020.8.12.0000

GERSON ALMADA GONZAGA

557.396.441-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$23.007,45

10/11/2020 1601614-66.2020.8.12.0000

GERSON ALMADA GONZAGA

557.396.441-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

10/11/2020 1601614-66.2020.8.12.0000

GERSON ALMADA GONZAGA

557.396.441-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$7.527,85

10/11/2020 0004991-28.2018.8.12.0018

RICARDO ANTONIO DUARTE

462.879.300-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.818,05

462.879.300-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$454,51

609.520.671-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$42.918,83

609.520.671-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$6.790,67

609.520.671-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

921.004.731-15

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$9.167,14

R$1.414,58

10/11/2020 0004991-28.2018.8.12.0018
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020

RICARDO ANTONIO DUARTE

2012.008440-5/5

GILSON ALEXANDRE DE
JESUS BRAGA

2012.008440-5/5

GILSON ALEXANDRE DE
JESUS BRAGA

2012.008440-5/5

GILSON ALEXANDRE DE
JESUS BRAGA

10/11/2020 0801213-45.2017.8.12.0020

CLAUDINES CRUZ PINTO

10/11/2020 0801213-45.2017.8.12.0020

CLAUDINES CRUZ PINTO

921.004.731-15

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE RIO
BRILHANTE

10/11/2020 0801213-45.2017.8.12.0020

CLAUDINES CRUZ PINTO

921.004.731-15

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.278,08

970.196.231-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$62.504,95

970.196.231-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$10.191,94

970.196.231-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

029.377.791-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$971,65
R$242,91

10/11/2020 1601718-29.2018.8.12.0000
10/11/2020 1601718-29.2018.8.12.0000
10/11/2020 1601718-29.2018.8.12.0000
10/11/2020 0800081-58.2020.8.12.0048

Francisco Carlos Ferreira Goes
Francisco Carlos Ferreira Goes
Francisco Carlos Ferreira Goes
GABRIEL GALLO SILVA

10/11/2020 0800081-58.2020.8.12.0048

GABRIEL GALLO SILVA

029.377.791-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

10/11/2020 0800067-11.2019.8.12.0048

GABRIEL GALLO SILVA

029.377.791-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.013,86

10/11/2020 0800067-11.2019.8.12.0048

GABRIEL GALLO SILVA

029.377.791-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$253,47

01.511.542/0001-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$15,00

021.431.909-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$616,98

021.431.909-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$154,24

366.258.091-87

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$779,82

925.659.301-78

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$131,79

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$32,95

11/11/2020 0802533-49.2015.8.12.0005

José R.L. Sobrinho-ME

11/11/2020 0002770-62.2019.8.12.0010

Carla Zafaneli Dias dos Reis
Bongiovanni

11/11/2020 0002770-62.2019.8.12.0010

Carla Zafaneli Dias dos Reis
Bongiovanni

11/11/2020 0802733-12.2018.8.12.0018
11/11/2020 0802733-12.2018.8.12.0018

OSMAILDO ALVES DE SOUZA
George Roberto Buzeti

11/11/2020 0802733-12.2018.8.12.0018

George Roberto Buzeti

925.659.301-78

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

11/11/2020 0805700-15.2017.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$474,88

11/11/2020 0805700-15.2017.8.12.0002

Rikeli Pereira Paniagua

018.765.191-42

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$155,13

018.765.191-42

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$14,29

014.318.081-99

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

ROPV

Normal

Líquido

R$1.193,06

014.318.081-99

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$298,27

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0804514-36.2017.8.12.0008 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

ROPV

Normal

Líquido

R$1.975,61

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0800995-22.2018.8.12.0007 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
CASSILÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.826,66

11/11/2020 0805700-15.2017.8.12.0002

Rikeli Pereira Paniagua

11/11/2020 0806741-96.2017.8.12.0008

OTAVIO FERREIRA NEVES
NETO

11/11/2020 0806741-96.2017.8.12.0008

OTAVIO FERREIRA NEVES
NETO

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

11/11/2020 0800805-82.2015.8.12.0001
11/11/2020 0801123-79.2017.8.12.0006

ENENGE ENGENHARIA LTDA
Marcelle Botelho Lima deAbreu

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

214

33.128.018/0001-22

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.093,77

851.358.101-10

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

Líquido

R$1.600,06
R$400,01

11/11/2020 0801123-79.2017.8.12.0006

Marcelle Botelho Lima deAbreu

851.358.101-10

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

11/11/2020 0800921-27.2018.8.12.0052

HENRIQUE CASTELLANI
VETORELLO

093.372.119-63

MUNICÍPIO DE
ANASTÁCIO

ROPV

Normal

Líquido

R$2.987,32

11/11/2020 0800921-27.2018.8.12.0052

HENRIQUE CASTELLANI
VETORELLO

093.372.119-63

MUNICÍPIO DE
ANASTÁCIO

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$774,27

11/11/2020 0800921-27.2018.8.12.0052

HENRIQUE CASTELLANI
VETORELLO

093.372.119-63

MUNICÍPIO DE
ANASTÁCIO

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$109,76

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$715,98

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0800999-60.2017.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
11/11/2020 0800268-67.2018.8.12.0038 Nelson Aparecido Silva Casimiro

935.138.791-72

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$3.322,73

11/11/2020 0800268-67.2018.8.12.0038 Nelson Aparecido Silva Casimiro

935.138.791-72

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$168,95

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0804265-55.2017.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$595,58

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0803368-90.2018.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.249,41

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0803091-74.2018.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.309,35

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0802659-55.2018.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.261,92

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0802500-15.2018.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.271,69

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0800455-38.2018.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.288,58

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
11/11/2020 0804662-17.2017.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.346,18

02.083.748/0001-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.591,04

02.083.748/0001-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$24,23

11/11/2020 0800257-38.2018.8.12.0038 SIMONE GONCALVES BATISTA

661.516.861-87

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$4.280,73

11/11/2020 0800257-38.2018.8.12.0038 SIMONE GONCALVES BATISTA

661.516.861-87

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$424,61

11/11/2020 0000146-83.2014.8.12.0020

LUCIANO PEREIRA

115.346.598-11

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$4.499,64

11/11/2020 0000146-83.2014.8.12.0020

LUCIANO PEREIRA

115.346.598-11

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

115.346.598-11

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$507,64

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
11/11/2020 0806284-80.2020.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.611,18

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
11/11/2020 0806284-80.2020.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$39,76

ROPV

Normal

Líquido

R$447,51

11/11/2020 0829056-81.2013.8.12.0001
11/11/2020 0829056-81.2013.8.12.0001

11/11/2020 0000146-83.2014.8.12.0020

Pithan & Loubet Advocacia
Pithan & Loubet Advocacia

LUCIANO PEREIRA

11/11/2020 0805784-39.2015.8.12.0017

FÁBIO DE ABREU GARCIA

016.342.101-31

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

11/11/2020 0805784-39.2015.8.12.0017

FÁBIO DE ABREU GARCIA

016.342.101-31

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$111,88

11/11/2020 0804103-07.2019.8.12.0110

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.486,57

11/11/2020 0804103-07.2019.8.12.0110

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$53,10

ROPV

Normal

Líquido

R$8.259,23

11/11/2020 0804103-07.2019.8.12.0110

Silvana Fraga da Silva

808.958.911-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

12/11/2020 0811129-27.2017.8.12.0110

GUILHERME PIERIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

30.946.181/0001-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.698,89

12/11/2020 0811129-27.2017.8.12.0110

João Carlos Gonçalves Tingo

607.546.641-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$9.399,18

12/11/2020 0811129-27.2017.8.12.0110

GUILHERME PIERIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

30.946.181/0001-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.413,75

12/11/2020 0801593-55.2018.8.12.0110

Clarice Martins Grance

005.073.071-19

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$11.717,35

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$818,66

391.243.631-20

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$5.597,77

ROPV

Normal

Líquido

R$5.597,54

12/11/2020 0001878-69.2018.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
12/11/2020 0806519-52.2017.8.12.0001

Orion Dias da Silva Filho

12/11/2020 0806519-52.2017.8.12.0001

Orion Dias da Silva Filho

391.243.631-20

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

12/11/2020 0800728-05.2019.8.12.0043

LUCAS TOBIAS ARGUELLO

035.783.371-61

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.340,89

12/11/2020 0800728-05.2019.8.12.0043

LUCAS TOBIAS ARGUELLO

035.783.371-61

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$335,22

040.872.161-87

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$64,22

897.204.311-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$462,90

897.204.311-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$115,73

12/11/2020 0800309-91.2014.8.12.0032

ARMANDO FERREIRA LIMA

12/11/2020 0801806-49.2018.8.12.0114 Bruno Augusto de Oliveira Faria
12/11/2020 0801806-49.2018.8.12.0114 Bruno Augusto de Oliveira Faria

ROPV
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ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$368,72

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
12/11/2020 0814589-34.2012.8.12.0001 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$282,56

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
12/11/2020 0836056-93.2017.8.12.0001 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$339,47

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
12/11/2020 0836056-93.2017.8.12.0001 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$6,46

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
12/11/2020 0057096-58.2003.8.12.0001 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$210,85

12/11/2020 0832234-62.2018.8.12.0001 CAIO MAGNO DUNCAN COUTO

016.288.551-26

12/11/2020 0826422-05.2019.8.12.0001

JADER EVARISTO TONELLI
PEIXER SOCIEDADE
INDIVIDUAL ADVOCACIA

26.109.406/0001-09

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$4.407,04

12/11/2020 0826422-05.2019.8.12.0001

JADER EVARISTO TONELLI
PEIXER SOCIEDADE
INDIVIDUAL ADVOCACIA

26.109.406/0001-09

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$67,11

12/11/2020 0802519-84.2019.8.12.0018

QUEIROZ ARANTES
ADVOGADOS

16.480.997/0001-64

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.927,67

12/11/2020 0802519-84.2019.8.12.0018

QUEIROZ ARANTES
ADVOGADOS

16.480.997/0001-64

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$29,36

12/11/2020 0801707-38.2016.8.12.0021 CARLOS ROBERTO RANUCCI

338.484.081-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$48.558,15

12/11/2020 0002847-13.2010.8.12.0002

Silso Ribeiro de Oliveira

632.476.661-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$62.918,67

12/11/2020 0000546-18.2011.8.12.0048

JACIRA DE JESUS OLIMPIO

365.808.131-72

MUNICÍPIO DE
ROCHEDO

ROPV

Normal

Líquido

R$13.973,89

12/11/2020 0801640-61.2017.8.12.0046

FLAVIO TEIXEIRA SANCHES

284.095.901-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.463,36

12/11/2020 0801640-61.2017.8.12.0046

FLAVIO TEIXEIRA SANCHES

284.095.901-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

284.095.901-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$873,19

01.466.783/0001-66

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$754,81

01.466.783/0001-66

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$11,49

MUNICÍPIO DE
CHAPADÃO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.569,54

897.329.521-72

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.705,03

005.136.091-80

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.005,23

005.136.091-80

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$251,31

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO - IPAMAT

ROPV

Normal

Líquido

R$24.336,45

12/11/2020 0801640-61.2017.8.12.0046

FLAVIO TEIXEIRA SANCHES

12/11/2020 0801091-70.2011.8.12.0043

Antonio Carlos Ferreira
Sociedade de Advogados S/S

12/11/2020 0801091-70.2011.8.12.0043

Antonio Carlos Ferreira
Sociedade de Advogados S/S

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
12/11/2020 0801290-39.2018.8.12.0046 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
12/11/2020 0804596-03.2018.8.12.0018
12/11/2020 0804596-03.2018.8.12.0018
12/11/2020 0804596-03.2018.8.12.0018

ELAINE MACIEL RODRIGUES
CICARELLI
DAVID DE MOURA SOUZA
DAVID DE MOURA SOUZA

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
12/11/2020 0800172-36.2014.8.12.0024 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

12/11/2020 0805763-82.2013.8.12.0001

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$8.685,86

12/11/2020 0805763-82.2013.8.12.0001

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$132,27

12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001

CRISTIANA RICARDO
FIGUEIREDO

959.730.011-72

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$3.662,16

R$482,59

12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001

CRISTIANA RICARDO
FIGUEIREDO

959.730.011-72

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE CAMPO
GRANDE

12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001

CRISTIANA RICARDO
FIGUEIREDO

959.730.011-72

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$242,40

12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001

SOLANGE APARECIDA
SOARES MIRANDA

285.216.681-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$214,14

12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001

SOLANGE APARECIDA
SOARES MIRANDA

285.216.681-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$53,54

870.662.621-15

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$214,14

870.662.621-15

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$53,53

208.918.061-72

MUNICÍPIO DE
DEODÁPOLIS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$196,85

120.879.018-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.284,16

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$321,04

12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001
12/11/2020 0804844-25.2015.8.12.0001
12/11/2020 0800107-17.2014.8.12.0032
12/11/2020 0800454-10.2019.8.12.0021

Ronaldo Dias da Silva
Ronaldo Dias da Silva
Arino Marques Minhos
Milton Cesar Furio

12/11/2020 0800454-10.2019.8.12.0021

Milton Cesar Furio

120.879.018-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

13/11/2020 1600459-62.2019.8.12.0000

Alaide Silveira de Medeiros

230.349.981-04

MUNICÍPIO DE
VICENTINA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$30.796,14

13/11/2020 1600459-62.2019.8.12.0000

Alaide Silveira de Medeiros

230.349.981-04

MUNICÍPIO DE
VICENTINA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

13/11/2020 0824366-96.2019.8.12.0001

Claudia de Mello Saito

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$202,57

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$50,64

069.810.398-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.934,62

13/11/2020 0824366-96.2019.8.12.0001
13/11/2020 0821608-11.2019.8.12.0110

Claudia de Mello Saito
Aparecido Luz
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069.810.398-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.064,03

069.810.398-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$321,49

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
13/11/2020 0808169-97.2018.8.12.0002
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.931,17

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
13/11/2020 0808169-97.2018.8.12.0002
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$90,32

MUNICÍPIO DE JARDIM

Orçamentário

Normal

Líquido

R$13.572,35
R$661,28

13/11/2020 0821608-11.2019.8.12.0110
13/11/2020 0821608-11.2019.8.12.0110

Aparecido Luz
Aparecido Luz

13/11/2020 1601649-94.2018.8.12.0000

Cristiane Alez Jara Teixeira
Ramos

13/11/2020 1601649-94.2018.8.12.0000

Cristiane Alez Jara Teixeira
Ramos

772.476.551-00

MUNICÍPIO DE JARDIM

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

13/11/2020 1601649-94.2018.8.12.0000

Cristiane Alez Jara Teixeira
Ramos

772.476.551-00

MUNICÍPIO DE JARDIM

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$3.926,43

13/11/2020 0003064-07.2020.8.12.0002

TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE
GARCIA

714.416.381-72

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$4.437,89

001.418.431-10

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$173.083,26

001.418.431-10

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

974.164.521-04

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$105.367,20

974.164.521-04

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

528.244.201-97

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$105.367,20

528.244.201-97

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$860,42

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$215,10

13/11/2020 0801027-15.2018.8.12.0011 ANDRE LUAN DA SILVA BRITO

046.717.001-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$860,42

13/11/2020 0801027-15.2018.8.12.0011 ANDRE LUAN DA SILVA BRITO

046.717.001-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$215,10

464.685.601-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$820,85

ROPV

Normal

Líquido

R$3.832,96

13/11/2020 1601355-08.2019.8.12.0000

Fernando Simioli Corrêa

13/11/2020 1601355-08.2019.8.12.0000

Fernando Simioli Corrêa

13/11/2020 1600971-79.2018.8.12.0000

FERNANDO PERO CORREA
PAES

13/11/2020 1600971-79.2018.8.12.0000

FERNANDO PERO CORREA
PAES

13/11/2020 1600971-79.2018.8.12.0000
13/11/2020 1600971-79.2018.8.12.0000
13/11/2020 0801027-15.2018.8.12.0011
13/11/2020 0801027-15.2018.8.12.0011

13/11/2020

2011.017609-7

Leonardo Gasparini Nachif
Leonardo Gasparini Nachif
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO

ELBA WOLF

772.476.551-00

13/11/2020 0006916-93.2007.8.12.0002

ALCI FERREIRA FRANCA

437.018.921-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

13/11/2020 0006916-93.2007.8.12.0002

ALCI FERREIRA FRANCA

437.018.921-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.031,24

13/11/2020 0006916-93.2007.8.12.0002

ALCI FERREIRA FRANCA

437.018.921-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$291,98

13/11/2020 1601815-58.2020.8.12.0000

MATUSALEM SOTOLANI

163.824.121-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$28.547,54

163.824.121-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

IRRF/PF

R$1.751,31

163.824.121-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$34.135,98

13/11/2020 1601815-58.2020.8.12.0000
13/11/2020 1601815-58.2020.8.12.0000

MATUSALEM SOTOLANI
MATUSALEM SOTOLANI

13/11/2020 1601093-92.2018.8.12.0000

Nair de Souza Lopes

436.200.601-00

MUNICÍPIO DE BELA
VISTA

13/11/2020 1601093-92.2018.8.12.0000

Nair de Souza Lopes

436.200.601-00

MUNICÍPIO DE BELA
VISTA

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$1.868,00

13/11/2020 1601093-92.2018.8.12.0000

Nair de Souza Lopes

436.200.601-00

MUNICÍPIO DE BELA
VISTA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

13/11/2020 1601093-92.2018.8.12.0000

Nair de Souza Lopes

436.200.601-00

MUNICÍPIO DE BELA
VISTA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.968,52

ROPV

Normal

Líquido

R$12.189,51

13/11/2020 0843635-34.2013.8.12.0001

EDGAR SORUCO JUNIOR

002.750.841-24

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

13/11/2020 0843635-34.2013.8.12.0001

EDGAR SORUCO JUNIOR

002.750.841-24

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

13/11/2020 0843635-34.2013.8.12.0001

EDGAR SORUCO JUNIOR

002.750.841-24

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$3.424,49

13/11/2020 0843635-34.2013.8.12.0001

Evaldo Justino da silva

922.991.991-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$39.279,84

13/11/2020 0005170-43.2000.8.12.0001

AMILCAR SILVA JUNIOR

312.034.771-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$4.750,89

312.034.771-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

312.034.771-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$602,95

ROPV

Normal

Líquido

R$13.172,97

ROPV

Normal

Líquido

R$403,59

INSS
- ADVOGADOS

R$100,90

13/11/2020 0005170-43.2000.8.12.0001
13/11/2020 0005170-43.2000.8.12.0001

AMILCAR SILVA JUNIOR
AMILCAR SILVA JUNIOR

13/11/2020 0803682-32.2015.8.12.0021

Fabiano dos Santos Oliveira

282.218.758-48

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

13/11/2020 0800397-77.2020.8.12.0046

BRUNO SOUZA OTERO

023.389.151-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

023.389.151-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

021.503.051-60

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.890,42

021.503.051-60

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$1.127,42

021.503.051-60

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.035,18

13/11/2020 0800397-77.2020.8.12.0046
13/11/2020 0801985-14.2017.8.12.0018
13/11/2020 0801985-14.2017.8.12.0018
13/11/2020 0801985-14.2017.8.12.0018

BRUNO SOUZA OTERO
RAFAEL QUEIROZ ESCOBAR
RAFAEL QUEIROZ ESCOBAR
RAFAEL QUEIROZ ESCOBAR
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07.957.255/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.985,05

07.957.255/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$30,23

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
16/11/2020 0821595-82.2018.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.639,37

Centro de Atendimento Médico e
12.293.388/0001-45
16/11/2020 0821595-82.2018.8.12.0001
Pericial de Mato Grosso do Sul

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$24,96

16/11/2020 0841113-24.2019.8.12.0001
16/11/2020 0841113-24.2019.8.12.0001

Real Brasil Consultoria LTDA
Real Brasil Consultoria LTDA

16/11/2020 0806059-60.2020.8.12.0001

EVOLL ENGENHARIA E
PERICIAS

37.208.493/0001-60

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.945,80

16/11/2020 0806059-60.2020.8.12.0001

EVOLL ENGENHARIA E
PERICIAS

37.208.493/0001-60

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$29,63

16/11/2020 0023605-45.2012.8.12.0001

Rossi Lourenço Advogados

06.987.248/0001-74

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.817,89

16/11/2020 0023605-45.2012.8.12.0001

Rossi Lourenço Advogados

06.987.248/0001-74

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$58,14

16/11/2020 0800622-55.2018.8.12.0018

ANA MARIA FERREIRA DA
SILVA

596.117.401-82

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.887,65

16/11/2020 0800622-55.2018.8.12.0018

ANA MARIA FERREIRA DA
SILVA

596.117.401-82

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE PARANAÍBA

R$233,31

004.985.251-55

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

ROPV

Normal

Líquido

R$207,95

004.985.251-55

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$51,99

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$207,50

16/11/2020 0802033-73.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$51,87

16/11/2020

2011.008228-8

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.587,65

16/11/2020

2011.008228-8

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$660,77

16/11/2020

2011.008228-8

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$55,43

409.914.589-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$74.213,74

409.914.589-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$12.162,04

409.914.589-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

IRRF/PF

R$1.701,22

409.914.589-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.873,72

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,39

IRRF/PF

R$303,82

16/11/2020 0802033-73.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
16/11/2020 0802033-73.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
16/11/2020 0802033-73.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020

2012.016187-9
2012.016187-9
2012.016187-9
2012.016187-9
2012.000804-1

ARY METZ
ARY METZ
ARY METZ
ARY METZ
MARIO SERGIO ROSA

16/11/2020

2012.000804-1

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

16/11/2020

2012.000804-1

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CARLOS JOSE ROLEDO

107.871.861-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$17.585,17

R$1.886,22

16/11/2020 1602435-70.2020.8.12.0000

16/11/2020 1602435-70.2020.8.12.0000

CARLOS JOSE ROLEDO

107.871.861-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

16/11/2020 1602435-70.2020.8.12.0000

CARLOS JOSE ROLEDO

107.871.861-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

16/11/2020 1602142-03.2020.8.12.0000

CARMEN APARECIDA PERES

254.806.181-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$17.806,14

254.806.181-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$2.702,31

254.806.181-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

065.945.141-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$20.017,81

065.945.141-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$3.062,35

065.945.141-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.185,14

16/11/2020 1602142-03.2020.8.12.0000
16/11/2020 1602142-03.2020.8.12.0000
16/11/2020 1602163-76.2020.8.12.0000
16/11/2020 1602163-76.2020.8.12.0000
16/11/2020 1602163-76.2020.8.12.0000

CARMEN APARECIDA PERES
CARMEN APARECIDA PERES
LUIZ RAMOS DA SILVA
LUIZ RAMOS DA SILVA
LUIZ RAMOS DA SILVA

16/11/2020

2012.000822-3

GENILSON CASTRO MARTINS

405.074.591-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

16/11/2020

2012.000822-3

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.873,89

16/11/2020

2012.000822-3

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,44

16/11/2020

2012.000822-3

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$303,87

ROPV

Normal

Líquido

R$1.617,61

16/11/2020 0830584-53.2013.8.12.0001

ALEXANDRE CHADID
WARPECHOWSKI

039.867.879-09

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

16/11/2020 0830584-53.2013.8.12.0001

ALEXANDRE CHADID
WARPECHOWSKI

039.867.879-09

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$404,40

16/11/2020 0800286-86.2012.8.12.0042 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$895,47

16/11/2020 0800286-86.2012.8.12.0042 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$223,87

16/11/2020 0829450-20.2015.8.12.0001

Eduardo Gerson de Oliveira
Giminez

390.553.021-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.425,17

16/11/2020 0829450-20.2015.8.12.0001

Eduardo Gerson de Oliveira
Giminez

390.553.021-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$903,05
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16/11/2020 0829450-20.2015.8.12.0001

Eduardo Gerson de Oliveira
Giminez

390.553.021-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$187,03

16/11/2020 0804483-83.2017.8.12.0018

Roberto Vilela Grande

338.524.991-00

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.427,28

16/11/2020 0800988-42.2014.8.12.0016 Bornhausen & Zimmer Advgados 07.008.044/0001-07

MUNICÍPIO DE MUNDO
NOVO

ROPV

Normal

Líquido

R$1.485,06

16/11/2020 0800988-42.2014.8.12.0016 Bornhausen & Zimmer Advgados 07.008.044/0001-07

MUNICÍPIO DE MUNDO
NOVO

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$22,62

237.340.351-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$84.465,32

237.340.351-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

693.037.031-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.116,86

693.037.031-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.122,81

693.037.031-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$374,40

562.914.341-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$759,87

017.568.018-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$660,90

ROPV

Normal

Líquido

R$3.256,65

16/11/2020
16/11/2020

2011.019876-3/2

SOLANGE MOREIRA DA SILVA
NUNES

2011.019876-3/2

SOLANGE MOREIRA DA SILVA
NUNES

16/11/2020 0800446-28.2019.8.12.0055 EDIVALDO CANDIDO FEITOSA
16/11/2020 0800446-28.2019.8.12.0055 EDIVALDO CANDIDO FEITOSA
16/11/2020 0800446-28.2019.8.12.0055 EDIVALDO CANDIDO FEITOSA
16/11/2020

2011.018508-9

Leicy de Fatima Nogueira Lima

16/11/2020

140614468.2018.8.12.0000/50003

ALOISIO MARTINS FERREIRA
FILHO

16/11/2020

140614468.2018.8.12.0000/50003

GILMAR DE SOUZA LIMA

309.173.791-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

16/11/2020

2008.035059-0/55

DALVA SALDIVAR MATOS
NIGRES

160.428.671-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.002,66

16/11/2020

2008.035059-0/55

HORACIO SALDIVAR DE
MATOS

172.129.361-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.002,66

139.149.361-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.002,65

073.981.821-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$72.452,31

073.981.821-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$11.776,03

073.981.821-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

IRRF/PF

R$1.092,19

073.981.821-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$78.822,00

16/11/2020

2008.035059-0/55

16/11/2020 1601910-25.2019.8.12.0000
16/11/2020 1601910-25.2019.8.12.0000
16/11/2020 1601910-25.2019.8.12.0000
16/11/2020 1601910-25.2019.8.12.0000

WILSON SALDIVAR DE MATOS
Ivone Azevedo
Ivone Azevedo
Ivone Azevedo
Ivone Azevedo

16/11/2020 1601109-12.2019.8.12.0000

Antônio Alves de Souza

069.720.058-25

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

16/11/2020 1601109-12.2019.8.12.0000

Antônio Alves de Souza

069.720.058-25

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

16/11/2020 1601109-12.2019.8.12.0000

Braga e Lopes Advogados
Associados S/S

24.145.769/0001-66

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$42.395,22

16/11/2020 1601109-12.2019.8.12.0000

Braga e Lopes Advogados
Associados S/S

24.145.769/0001-66

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

17/11/2020 0802225-66.2018.8.12.0018

ANTONIO JOAO DA SILVA

269.589.451-15

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE PARANAÍBA

R$573,85

17/11/2020 0802225-66.2018.8.12.0018

HÉLIO MADSON CORREA
PRATES

717.306.056-72

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$418,12

487.767.771-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$6.635,73

487.767.771-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

17/11/2020
17/11/2020

2011.019694-1
2011.019694-1

ROBINSON FERNANDO ALVES
ROBINSON FERNANDO ALVES

17/11/2020

2011.019694-1

ROBINSON FERNANDO ALVES

487.767.771-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$1.317,89

17/11/2020

160098075.2017.8.12.0000/3

OSMAR BAPTISTA DE
OLIVEIRA

824.639.568-87

MUNICÍPIO DE
PARANHOS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.441,22

17/11/2020

160098075.2017.8.12.0000/3

OSMAR BAPTISTA DE
OLIVEIRA

824.639.568-87

MUNICÍPIO DE
PARANHOS

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$43,56

17/11/2020

160098075.2017.8.12.0000/2

RODOLFO AFONSO LOUREIRO
DE ALMEIDA

252.747.401-20

MUNICÍPIO DE
PARANHOS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.441,22

17/11/2020

160098075.2017.8.12.0000/2

RODOLFO AFONSO LOUREIRO
DE ALMEIDA

252.747.401-20

MUNICÍPIO DE
PARANHOS

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$43,56

17/11/2020

160098075.2017.8.12.0000/1

MUNICÍPIO DE
PARANHOS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$44.726,11

888.064.561-72

MUNICÍPIO DE TACURU Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.451,23

17/11/2020 1601319-05.2015.8.12.0000

Look - Locadora de Veículos Ltda 37.552.296/0001-63
Anna Marilza Fernandes da
Fontoura

ANTONIA DENAIR FERNANDES
17/11/2020 1601319-05.2015.8.12.0000
DA FONTOURA

800.902.811-87

MUNICÍPIO DE TACURU Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.451,23

17/11/2020 1601319-05.2015.8.12.0000

ANTONIA VANESSA
FERNANDES DA FONTOURA

031.402.241-41

MUNICÍPIO DE TACURU Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.451,23

17/11/2020 1601319-05.2015.8.12.0000

PAULA VIVIANE FERNANDES
DA FONTOURA

004.433.561-06

MUNICÍPIO DE TACURU Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.451,21

17/11/2020 0802959-07.2019.8.12.0010

OMAR ZAKARIA SULEIMAN

583.449.421-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$803,50

17/11/2020 0802959-07.2019.8.12.0010

OMAR ZAKARIA SULEIMAN

583.449.421-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$200,87

17/11/2020 1601329-10.2019.8.12.0000

Maria Alice Doce

080.445.538-43

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$54.003,36

17/11/2020 1601329-10.2019.8.12.0000

Maria Alice Doce

080.445.538-43

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

17/11/2020 1601329-10.2019.8.12.0000

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$23.085,62
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17/11/2020 1601329-10.2019.8.12.0000

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

17/11/2020 1601674-39.2020.8.12.0000

CARLOS ALBERTO CÁCERES

175.143.551-20

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$14.480,94

175.143.551-20

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

Orçamentário

Preferencial

IRRF/PF

R$4.293,66

048.642.061-20

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$884,66

048.642.061-20

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$221,17

004.975.761-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$884,13

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$221,03

17/11/2020 1601674-39.2020.8.12.0000
17/11/2020 0822953-82.2018.8.12.0001
17/11/2020 0822953-82.2018.8.12.0001
17/11/2020 0822953-82.2018.8.12.0001

CARLOS ALBERTO CÁCERES
RUTH GODOY SOUZA
RUTH GODOY SOUZA
IVAN SAAB DE MELLO

17/11/2020 0822953-82.2018.8.12.0001

IVAN SAAB DE MELLO

004.975.761-04

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

17/11/2020 0841084-71.2019.8.12.0001

Claudia de Mello Saito

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$673,58

17/11/2020 0841084-71.2019.8.12.0001

Claudia de Mello Saito

046.677.719-17

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$168,40

17/11/2020 0807651-44.2017.8.12.0002

Associação de Advogados da
Sanesul - ADVOSAN

30.817.806/0001-38

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.357,53

17/11/2020 0807651-44.2017.8.12.0002

Associação de Advogados da
Sanesul - ADVOSAN

30.817.806/0001-38

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$35,90

17/11/2020 0810475-44.2015.8.12.0002

LANDULFO DE OLIVEIRA
FERREIRA JUNIOR

606.813.816-04

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

17/11/2020 0810475-44.2015.8.12.0002

LANDULFO DE OLIVEIRA
FERREIRA JUNIOR

606.813.816-04

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$494,08

17/11/2020 0801234-81.2019.8.12.0042 LEONARDO BENITES FORNARI

017.738.881-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$803,68

17/11/2020 0819285-45.2014.8.12.0001

Kelly Luiza Ferreira do Valle

015.828.121-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.662,63

17/11/2020 0819285-45.2014.8.12.0001

Kelly Luiza Ferreira do Valle

015.828.121-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$415,66

17/11/2020 0819285-45.2014.8.12.0001

Kelly Luiza Ferreira do Valle

015.828.121-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.856,81

17/11/2020 0819285-45.2014.8.12.0001

Kelly Luiza Ferreira do Valle

015.828.121-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$735,88

17/11/2020 0819285-45.2014.8.12.0001

Kelly Luiza Ferreira do Valle

015.828.121-79

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$86,73

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$214,03

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$53,51

MUNICÍPIO DE NOVA
ANDRADINA

ROPV

Normal

Líquido

R$606,82

257.498.701-20

MUNICÍPIO DE
IVINHEMA

ROPV

Normal

Líquido

R$927,52

257.498.701-20

MUNICÍPIO DE
IVINHEMA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$231,88

350.037.159-00

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.176,51

17/11/2020 0804852-80.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
17/11/2020 0804852-80.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
17/11/2020 0804852-80.2017.8.12.0017 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
17/11/2020 0002193-93.2010.8.12.0012
17/11/2020 0002193-93.2010.8.12.0012
17/11/2020 0800957-68.2013.8.12.0012

ALIRIO DE MOURA BARBOSA
ALIRIO DE MOURA BARBOSA
CARLOS NOGAROTTO

17/11/2020 0800957-68.2013.8.12.0012

CARLOS NOGAROTTO

350.037.159-00

MUNICÍPIO DE NOVO
HORIZONTE DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$143,15

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

Nely Fátima de Souza Ferreira

613.832.101-44

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$19.009,75

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

Nely Fátima de Souza Ferreira

613.832.101-44

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$854,15

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

SILVIA DE LIMA MOURA

020.050.909-80

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$3.715,03

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

SILVIA DE LIMA MOURA

020.050.909-80

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$993,19

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

SILVIA DE LIMA MOURA

020.050.909-80

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$257,75

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

SILVIA DE LIMA MOURA

020.050.909-80

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.374,40

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

SILVIA DE LIMA MOURA

020.050.909-80

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$603,14

17/11/2020 0800068-65.2015.8.12.0038

SILVIA DE LIMA MOURA

020.050.909-80

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$38,14

18/11/2020 0801309-13.2019.8.12.0110

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.518,88

18/11/2020 0801309-13.2019.8.12.0110

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$53,59

614.215.531-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.502,34

298.350.701-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$6.700,09

298.350.701-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.342,30

18/11/2020 0001253-03.2020.8.12.0005 Rossi Pericias e Consultoria Ltda 27.292.458/0001-18

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$55,41

18/11/2020 0801984-61.2019.8.12.0017

ALBERTO TOLOTTI LEITE

029.169.781-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.285,62

18/11/2020 0801984-61.2019.8.12.0017

ALBERTO TOLOTTI LEITE

029.169.781-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$862,00

18/11/2020 0801984-61.2019.8.12.0017

ALBERTO TOLOTTI LEITE

029.169.781-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$162,40

006.727.801-94

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$10.056,70

18/11/2020 0822527-97.2019.8.12.0110

RODRIGO FERREIRA ABDO

18/11/2020 0011745-64.2019.8.12.0110

Lorene Fernádez Dall Negro
Ferrari

18/11/2020 0011745-64.2019.8.12.0110

Lorene Fernádez Dall Negro
Ferrari

18/11/2020 0801984-61.2019.8.12.0017

CRISLEY RODIGHERO
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18/11/2020 0801984-61.2019.8.12.0017

ALBERTO TOLOTTI LEITE
ALBERTO TOLOTTI LEITE

029.169.781-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

029.169.781-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV
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Normal

Líquido

R$1.149,89

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$287,47

ROPV

Normal

Líquido

R$16.842,36

18/11/2020 0802249-50.2015.8.12.0002

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

18/11/2020 0802249-50.2015.8.12.0002

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$256,48

18/11/2020 0802249-50.2015.8.12.0002

LUCIANO BACULE DOS
SANTOS

652.799.726-49

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$39.897,29

18/11/2020 0802249-50.2015.8.12.0002

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$5.614,12

18/11/2020 0802249-50.2015.8.12.0002

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$85,49

18/11/2020 0801068-97.2018.8.12.0005

THIAGO PEREIRA GOMES

015.449.071-76

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.928,28

015.449.071-76

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$482,56

015.449.071-76

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1,97

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$63.212,36

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

18/11/2020 0801068-97.2018.8.12.0005
18/11/2020 0801068-97.2018.8.12.0005

THIAGO PEREIRA GOMES
THIAGO PEREIRA GOMES

2012.006962-3

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

2012.006962-3

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

2012.006962-3

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$22.816,94

18/11/2020

2012.006962-3

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

18/11/2020

2011.034984-1

FRANCISCO RAMOS DOS
SANTOS

926.053.388-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$78.089,70

18/11/2020

2011.034984-1

FRANCISCO RAMOS DOS
SANTOS

926.053.388-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

309.600.880-91

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.152,93

309.600.880-91

MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$288,23

ROPV

Normal

Líquido

R$4.256,46

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

18/11/2020 0801604-45.2017.8.12.0005
18/11/2020 0801604-45.2017.8.12.0005

RENI BLASS
RENI BLASS

18/11/2020 0800879-12.2017.8.12.0052

WELITON CORREA BICUDO

960.148.811-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

18/11/2020 0800879-12.2017.8.12.0052

WELITON CORREA BICUDO

960.148.811-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.167,97

18/11/2020 0800879-12.2017.8.12.0052

WELITON CORREA BICUDO

960.148.811-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$415,40

2011.037043-7

G.A. Hauer & Advogados
Associados

76.490.044/0001-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$23.875,29

18/11/2020

2011.037043-7

G.A. Hauer & Advogados
Associados

76.490.044/0001-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$365,15

18/11/2020

2011.037043-7

G.A. Hauer & Advogados
Associados

76.490.044/0001-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

18/11/2020

2011.021417-7

Carlos Jose Reis de Almeida

085.113.268-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$41.247,25

18/11/2020

2011.021417-7

Carlos Jose Reis de Almeida

085.113.268-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

085.113.268-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$14.485,34

085.113.268-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

207.747.610-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$19.249,73

207.747.610-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

207.747.610-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$6.141,45

207.747.610-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$13.723,73
R$1.220,21

18/11/2020

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

2011.021417-7
2011.021417-7
2012.010055-8
2012.010055-8
2012.010055-8
2012.010055-8
2011.037761-3

Carlos Jose Reis de Almeida
Carlos Jose Reis de Almeida
ADONIS CAMILO FROENER
ADONIS CAMILO FROENER
ADONIS CAMILO FROENER
ADONIS CAMILO FROENER
MARIO SERGIO ROSA

18/11/2020

2011.037761-3

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

18/11/2020

2011.037761-3

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$4.006,43

18/11/2020

2011.021401-2

NATALINA LUIZ DE LIMA

385.549.411-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$14.751,12

385.549.411-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

385.549.411-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$4.396,14

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$474,75

040.859.981-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.148,69

040.859.981-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$960,88

040.859.981-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$753,84

18/11/2020
18/11/2020

2011.021401-2
2011.021401-2

NATALINA LUIZ DE LIMA
NATALINA LUIZ DE LIMA

18/11/2020 0819070-30.2018.8.12.0001 Douglas Azevedo Avedikian - MEI 26.214.287/0001-46
18/11/2020 0805220-67.2018.8.12.0110

GABRIEL PEREIRA DE
ALMEIDA RUBIO

18/11/2020 0805220-67.2018.8.12.0110

GABRIEL PEREIRA DE
ALMEIDA RUBIO

18/11/2020 0805220-67.2018.8.12.0110

GABRIEL PEREIRA DE
ALMEIDA RUBIO
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18/11/2020

2011.029374-0

ODETE TOSCANO DE BRITO
SIMOES CORREA

138.436.561-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário
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Normal

Líquido

R$296.348,44

R$49.579,48

18/11/2020

2011.029374-0

ODETE TOSCANO DE BRITO
SIMOES CORREA

138.436.561-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

18/11/2020

2011.029374-0

ODETE TOSCANO DE BRITO
SIMOES CORREA

138.436.561-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$14.312,31

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$3.523,88

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$932,08

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$204,45

877.912.181-00

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$4.458,07

987.668.131-15

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.528,48

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$382,12

18/11/2020 0802647-22.2019.8.12.0110
18/11/2020 0802647-22.2019.8.12.0110
18/11/2020 0802647-22.2019.8.12.0110
18/11/2020 0838473-19.2017.8.12.0001
18/11/2020 0838473-19.2017.8.12.0001

Silzomar Furtado de Mendonça
Silzomar Furtado de Mendonça
Silzomar Furtado de Mendonça
Ivone Gongora Ortega
Jakelyne de Freitas Ferreira

18/11/2020 0838473-19.2017.8.12.0001

Jakelyne de Freitas Ferreira

987.668.131-15

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

18/11/2020 0800706-70.2019.8.12.0002

Antonio Renato Fernandes da
Silva

693.933.971-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$6.841,16

18/11/2020 0823024-55.2016.8.12.0001

Braga e Lopes Advogados
Associados S/S

24.145.769/0001-66

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$13.022,51

18/11/2020 0823024-55.2016.8.12.0001

Braga e Lopes Advogados
Associados S/S

24.145.769/0001-66

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$198,31

18/11/2020 0823024-55.2016.8.12.0001

Sidney Pereira de Lira

652.448.341-34

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$30.848,57

18/11/2020 0803311-87.2018.8.12.0110

Jully Anny Fagundes de Araujo

018.910.481-39

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$331,16

764.960.311-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$14.697,24

042.381.871-64

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.679,77

ROPV

Normal

Líquido

R$1.294,85

18/11/2020 0810460-42.2015.8.12.0110 ROSALVO CARDOSO SANTOS
18/11/2020 0801134-56.2019.8.12.0033

Douglas Souza da Silva

18/11/2020 0008186-06.2017.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

18/11/2020 0823024-55.2016.8.12.0001

Braga e Lopes Advogados
Associados S/S

24.145.769/0001-66

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.953,67

18/11/2020 0823024-55.2016.8.12.0001

Braga e Lopes Advogados
Associados S/S

24.145.769/0001-66

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$60,21

18/11/2020

2011.020089-3

MARCOS SAVIO MENDES
ABRAHAO

077.302.068-38

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$346.496,14

18/11/2020

2011.020089-3

MARCOS SAVIO MENDES
ABRAHAO

077.302.068-38

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

18/11/2020 0008186-06.2017.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$637,73

18/11/2020 0800541-66.2015.8.12.0033

RUBENS DARIO FERREIRA
LOBO JUNIOR

847.728.838-00

MUNICÍPIO DE
ELDORADO

ROPV

Normal

Líquido

R$728,90

18/11/2020 0800541-66.2015.8.12.0033

RUBENS DARIO FERREIRA
LOBO JUNIOR

847.728.838-00

MUNICÍPIO DE
ELDORADO

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$182,22

200.175.881-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$43.902,27

105.038.798-86

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$346.496,14

105.038.798-86

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

106.720.748-18

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$346.496,14

106.720.748-18

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

519.363.561-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$21.559,33

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$3.313,55

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

2011.029521-8
2011.020838-7
2011.020838-7
2011.020835-6
2011.020835-6
2011.019881-1

AURISTELA MACHADO VIDAL
MYLENE MENDES ABRAHAO
MYLENE MENDES ABRAHAO
MENCIUS MENDES ABRAHAO
MENCIUS MENDES ABRAHAO
IZABEL APARECIDA DE SOUZA

18/11/2020

2011.019881-1

IZABEL APARECIDA DE SOUZA

519.363.561-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

18/11/2020

2011.019881-1

IZABEL APARECIDA DE SOUZA

519.363.561-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

18/11/2020

2011.019881-1

Lacerda e Lopes Advocacia

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$6.150,23

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$93,66

000.329.831-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$9.963,54

18/11/2020

2011.019881-1

Lacerda e Lopes Advocacia

18/11/2020 0003217-80.2010.8.12.0005

AGNALDO CAMPOS
GONÇALVES

18/11/2020 0003217-80.2010.8.12.0005

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.271,36

18/11/2020 0003217-80.2010.8.12.0005

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$49,82

18/11/2020 0800505-37.2017.8.12.0006

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

Líquido

R$1.021,15

ARI PEREIRA DA CRUZ

249.863.641-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.186,08

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,14

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,52

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

2012.000809-6
2012.000809-6
2012.000809-6

MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

Orçamentário
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18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

2012.000809-6
2011.027367-6
2011.027367-6
2011.027367-6
2011.027367-6

MARIO SERGIO ROSA
ELIZEU COELHO DE QUEIROZ
ELIZEU COELHO DE QUEIROZ
ELIZEU COELHO DE QUEIROZ
MARIO SERGIO ROSA

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

201.353.941-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

201.353.941-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

201.353.941-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
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IRRF/PF

R$303,94

Normal

Líquido

R$71.220,96

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$11.398,00

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$24.232,03

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

18/11/2020

2011.027367-6

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

18/11/2020

2011.027367-6

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$8.031,29

18/11/2020

2011.027367-6

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,34

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,58

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,00

420.941.001-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.186,69

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,48

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,63

18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

2012.001124-4
2012.001124-4
2012.001124-4
2012.001124-4
2012.001128-2

MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
VALDEMIR CORREA CAXIAS
MARIO SERGIO ROSA

18/11/2020

2012.001128-2

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

18/11/2020

2012.001128-2

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,04

18/11/2020

2012.001128-2

WILSON ANDREU LIMA

561.708.741-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.187,37

18/11/2020

2011.019381-1

SALETE DAGOSTIN FURLAN

390.046.861-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.246,81

390.046.861-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$123,31

004.303.041-61

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$533,78

004.303.041-61

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$17,33

ROPV

Normal

Líquido

R$41.130,29

18/11/2020

2011.019381-1

SALETE DAGOSTIN FURLAN

JACKELINE ALMEIDA DORVAL
18/11/2020 0813260-50.2013.8.12.0001
CANDIA
JACKELINE ALMEIDA DORVAL
18/11/2020 0813260-50.2013.8.12.0001
CANDIA
18/11/2020 0802019-48.2015.8.12.0021

Reinaldo Placido

554.718.891-34

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

18/11/2020 0802019-48.2015.8.12.0021

Reinaldo Placido

554.718.891-34

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$14.402,03

18/11/2020 0802019-48.2015.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.071,20

18/11/2020 0802019-48.2015.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$798,94

18/11/2020 0802019-48.2015.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$124,57

19/11/2020 0800920-14.2013.8.12.0021

José Barros de Melo

272.425.101-63

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$49.496,78

19/11/2020 0800920-14.2013.8.12.0021

WILLEN SILVA ALVES

945.504.921-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.528,76

19/11/2020 0800920-14.2013.8.12.0021

WILLEN SILVA ALVES

945.504.921-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$644,86

19/11/2020 0800920-14.2013.8.12.0021

WILLEN SILVA ALVES

945.504.921-04

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$50,66

MURILLO MENDES ABRAHAO

095.680.708-93

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$346.509,53

MURILLO MENDES ABRAHAO

095.680.708-93

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Valdecy Cezar dos Santos

517.664.931-49

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$33.092,53

19/11/2020
19/11/2020

2011.020837-0
2011.020837-0

19/11/2020 0839842-87.2013.8.12.0001

19/11/2020

2012.000806-5

ADAO ESPINDOLA BRITES

357.336.081-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.187,84

19/11/2020

2012.000806-5

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,61

19/11/2020

2012.000806-5

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,67

19/11/2020

2012.000806-5

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,07

409.149.841-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.187,16

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,47

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,62

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,03

722.649.691-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.004,74

19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020

2012.001114-1
2012.001114-1
2012.001114-1
2012.001114-1

19/11/2020 0802108-33.2017.8.12.0011

JOSIAS VILAGRA SOARES
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
CARLA VALERIA PEREIRA
MARIANO
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19/11/2020 0802108-33.2017.8.12.0011

CARLA VALERIA PEREIRA
MARIANO

19/11/2020 1601247-13.2018.8.12.0000

Gabriela Fernandes do
Nascimento
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722.649.691-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$751,18

952.133.501-78

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$10.887,83

ROPV

Normal

Líquido

R$548,95

19/11/2020 0800706-70.2019.8.12.0002

EDUARDO PESERICO

931.614.331-49

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

19/11/2020 0800706-70.2019.8.12.0002

EDUARDO PESERICO

931.614.331-49

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$137,24

19/11/2020 1600241-97.2020.8.12.0000

CARLOS VICTORIO DA SILVA

040.647.121-53

MUNICÍPIO DE PORTO
MURTINHO

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$16.991,33

040.647.121-53

MUNICÍPIO DE PORTO
MURTINHO

Orçamentário

Preferencial

RGPS-INSS

R$1.343,24

ROPV

Normal

Líquido

R$56.038,77

ROPV

Normal

Líquido

R$7.001,55
R$1.376,92

19/11/2020 1600241-97.2020.8.12.0000

CARLOS VICTORIO DA SILVA

19/11/2020 0844235-16.2017.8.12.0001

Ronaldo Martins da Silva

367.845.831-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

19/11/2020 0807746-40.2018.8.12.0002

Fernanda Ferreira de Souza

870.964.391-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

870.964.391-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.456,64

19/11/2020 0807746-40.2018.8.12.0002

Fernanda Ferreira de Souza

19/11/2020 0807746-40.2018.8.12.0002

Fernanda Ferreira de Souza

870.964.391-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

19/11/2020 0807746-40.2018.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.215,05

19/11/2020 0807746-40.2018.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.467,86

2011.008330-7

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$4.690,69

2011.008330-7

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

2011.008330-7

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$580,11

070.482.701-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$127.186,25

ROPV

Normal

Líquido

R$11.107,92
R$1.220,21

19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020

2011.008330-7

IVAIR GONCALVES CESARIO

19/11/2020 1601388-95.2019.8.12.0000

CELSO LOURENÇO DA SILVA

404.462.801-78

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

19/11/2020 0802872-41.2020.8.12.0002

PEDRO NAVARRO CORREIA

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$3.014,23

729.668.408-97

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$40.643,49

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$6.420,10

19/11/2020 0802872-41.2020.8.12.0002
19/11/2020 0802872-41.2020.8.12.0002

PEDRO NAVARRO CORREIA
PEDRO NAVARRO CORREIA

19/11/2020

160035541.2017.8.12.0000/1

19/11/2020

160035541.2017.8.12.0000/1

ANTONIO VALDIR BARRETO

729.668.408-97

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

19/11/2020

160035541.2017.8.12.0000/1

ANTONIO VALDIR BARRETO

729.668.408-97

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

19/11/2020 0807488-38.2015.8.12.0001

Sheila Nogueira Araújo Nantes

607.557.501-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.731,30

19/11/2020 0807488-38.2015.8.12.0001

Sheila Nogueira Araújo Nantes

607.557.501-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

607.557.501-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$595,52

030.026.691-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$241,06

030.026.691-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$60,27

ROPV

Normal

Líquido

R$4.110,53

19/11/2020 0807488-38.2015.8.12.0001
19/11/2020 0802306-05.2019.8.12.0010
19/11/2020 0802306-05.2019.8.12.0010

ANTONIO VALDIR BARRETO

Sheila Nogueira Araújo Nantes
Suiane da Silva Barros
Suiane da Silva Barros

19/11/2020 0844235-16.2017.8.12.0001

CRISTINA DE SOUZA SILVA

014.662.171-97

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

19/11/2020 0844235-16.2017.8.12.0001

CRISTINA DE SOUZA SILVA

014.662.171-97

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.120,78

19/11/2020 0844235-16.2017.8.12.0001

CRISTINA DE SOUZA SILVA

014.662.171-97

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$372,57

19/11/2020 0807488-38.2015.8.12.0001

MARIA VALDA DE SOUZA
OLIVEIRA

202.992.491-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.731,30

19/11/2020 0807488-38.2015.8.12.0001

MARIA VALDA DE SOUZA
OLIVEIRA

202.992.491-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

19/11/2020 0807488-38.2015.8.12.0001

MARIA VALDA DE SOUZA
OLIVEIRA

202.992.491-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$595,52

171.530.421-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$74.201,86

R$11.102,89

19/11/2020 1600749-77.2019.8.12.0000

Severino Alexandre da Silva

19/11/2020 1600749-77.2019.8.12.0000

Severino Alexandre da Silva

171.530.421-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

19/11/2020 1600749-77.2019.8.12.0000

Severino Alexandre da Silva

171.530.421-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

157.625.131-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$17.879,42

157.625.131-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$2.714,49

157.625.131-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

923.254.401-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.981,40

19/11/2020 1602218-27.2020.8.12.0000 VICENCIA RIBEIRO DE SOUZA
19/11/2020 1602218-27.2020.8.12.0000 VICENCIA RIBEIRO DE SOUZA
19/11/2020 1602218-27.2020.8.12.0000 VICENCIA RIBEIRO DE SOUZA
19/11/2020 0900365-60.2016.8.12.0001

LEOPOLDO FERNANDES DA
SILVA LOPES
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19/11/2020 0900365-60.2016.8.12.0001

LEOPOLDO FERNANDES DA
SILVA LOPES

19/11/2020 0900365-60.2016.8.12.0001

LEOPOLDO FERNANDES DA
SILVA LOPES

19/11/2020 0802432-92.2013.8.12.0001 HEYON DOUGLAS DE SA LIMA
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923.254.401-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$496,92

923.254.401-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$6,28

010.427.671-14

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.222,16

03.691.537/0001-33

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$292,33
R$74,19

19/11/2020 0802048-97.2016.8.12.0010

Olímpio Teixeira Consultores e
PeritosContábeis S/S Ltda

19/11/2020 0802048-97.2016.8.12.0010

Olímpio Teixeira Consultores e
PeritosContábeis S/S Ltda

03.691.537/0001-33

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

19/11/2020 0802048-97.2016.8.12.0010

Olímpio Teixeira Consultores e
PeritosContábeis S/S Ltda

03.691.537/0001-33

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$4,45

19/11/2020

2012.011185-0/133

GILBERTO CAVALCANTE

140.327.089-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.414,13

19/11/2020

2012.011185-0/100

Egidio Assis Baruffi

005.176.239-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.286,37

19/11/2020

014109734.2007.8.12.0001/03

Paulo Cesar Greff Vasques

860.363.191-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$9.912,71

19/11/2020

014109734.2007.8.12.0001/03

860.363.191-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$2.030,58

19/11/2020

014109734.2007.8.12.0001/03

860.363.191-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.560,87

289.504.028-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.479,23

002.598.451-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.350,58

004.220.961-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.182,78

22.713.195/0001-50

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.722,32

19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020

2012.011185-0/192
2012.011185-0/233
2012.011185-0/128

Paulo Cesar Greff Vasques
Paulo Cesar Greff Vasques
JOSUE ANTUNES NEVES
Maria Lygia Chelotti Melo
Gentil Zoccante

19/11/2020 0828699-96.2016.8.12.0001

STEFANI & JUVENIZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS

19/11/2020 0828699-96.2016.8.12.0001

STEFANI & JUVENIZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS

22.713.195/0001-50

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.595,17

19/11/2020 0828699-96.2016.8.12.0001

STEFANI & JUVENIZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS

22.713.195/0001-50

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$85,21

19/11/2020 0914812-48.2019.8.12.0001

EDER DA SILVA OLIVEIRA

312.475.198-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.191,99

19/11/2020 0368668-59.2008.8.12.0001

MAHLMANN & DAL PIVA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.424.490/0001-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.956,59

19/11/2020 0837297-44.2013.8.12.0001

Gibim Lacerda Advogados
Associados S/s

03.730.514/0001-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.152,84

19/11/2020 0837297-44.2013.8.12.0001

Gibim Lacerda Advogados
Associados S/s

03.730.514/0001-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$32,78

780.454.018-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

780.454.018-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.280,40

249.700.501-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.325,75

356.667.651-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.847,86

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.697,19

19/11/2020 0834376-39.2018.8.12.0001
19/11/2020 0834376-39.2018.8.12.0001

PEDRO ANTONIO FELÍCIO
PEDRO ANTONIO FELÍCIO

19/11/2020

141446818.2016.8.12.0000/50004

CICERO PEREIRA

19/11/2020

141446818.2016.8.12.0000/50004

JOAO APARECIDO DE
OLIVEIRA

19/11/2020

141446818.2016.8.12.0000/50004

JOSE CARLOS COELHO

023.660.938-61

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

19/11/2020

141446818.2016.8.12.0000/50004

JOSE GILSON CABREIRA

325.545.321-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.398,48

19/11/2020

141446818.2016.8.12.0000/50004

NELSON RICARDO BARBOSA

199.658.771-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.325,75

19/11/2020

141446818.2016.8.12.0000/50004

Sinval Caiçaras de Menezes

273.447.701-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.847,86

19/11/2020 0821742-11.2018.8.12.0001

SPE OLÍMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A

16.950.936/0001-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.067,75

19/11/2020 0900184-25.2017.8.12.0001

WANDERLEY GOMES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.066.302/0001-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.471,15

19.066.302/0001-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$22,40

ROPV

Normal

Líquido

R$1.626,90

WANDERLEY GOMES
19/11/2020 0900184-25.2017.8.12.0001
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
19/11/2020 0840450-75.2019.8.12.0001

Banco Pan S.A.

59.285.411/0001-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

19/11/2020 0840450-75.2019.8.12.0001

Serur, Camara, Mac Dowell,
Meira Lins, Moura e Rabelo
Advogados

03.003.646/0001-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.787,05

19/11/2020 0840450-75.2019.8.12.0001

Serur, Camara, Mac Dowell,
Meira Lins, Moura e Rabelo
Advogados

03.003.646/0001-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$72,90

19/11/2020 0800483-23.2012.8.12.0048

MARCUS VINICIUS
RODRIGUES DA LUZ

006.019.291-79

MUNICÍPIO DE
ROCHEDO

ROPV

Normal

Líquido

R$1.912,05

19/11/2020 0800483-23.2012.8.12.0048

MARCUS VINICIUS
RODRIGUES DA LUZ

006.019.291-79

MUNICÍPIO DE
ROCHEDO

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$478,17

19/11/2020 0800483-23.2012.8.12.0048

MARCUS VINICIUS
RODRIGUES DA LUZ

006.019.291-79

MUNICÍPIO DE
ROCHEDO

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$0,65

711.572.981-68

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.322,13

711.572.981-68

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$589,01

711.572.981-68

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$33,90

366.437.931-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.186,97

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,42

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,61

20/11/2020 0801850-07.2014.8.12.0018 Denise Corrêa da Costa Machado
20/11/2020 0801850-07.2014.8.12.0018 Denise Corrêa da Costa Machado
20/11/2020 0801850-07.2014.8.12.0018 Denise Corrêa da Costa Machado
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020

2012.001109-3
2012.001109-3
2012.001109-3

JOAO FERREIRA BISPO NETO
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

Orçamentário
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20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
20/11/2020

2012.001109-3
2012.001119-6
2012.001119-6
2012.001119-6
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197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,02

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.874,59

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.044,66

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,07

294.241.191-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.187,63

ROPV

Normal

Líquido

R$842,66

20/11/2020 0801300-75.2019.8.12.0005

Guilherme Maffei Lemos

002.234.941-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0801300-75.2019.8.12.0005

Guilherme Maffei Lemos

002.234.941-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$210,67

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$812,84

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$203,21

481.370.731-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$646,62

117.709.128-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$5.281,77

002.234.941-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$826,54

002.234.941-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$206,64

Orçamentário

Normal

Líquido

R$608,07

20/11/2020 0801155-19.2019.8.12.0005 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
20/11/2020 0801155-19.2019.8.12.0005 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
20/11/2020
20/11/2020

2012.003383-1

VANIA MARA FERREIRA

2012.003383-1

SIMONE APARECIDA CABRAL
DE AMORIM

20/11/2020 0801737-19.2019.8.12.0005
20/11/2020 0801737-19.2019.8.12.0005

Guilherme Maffei Lemos
Guilherme Maffei Lemos

ROPV

20/11/2020

2011.028804-8

Renata Barbosa Lacerda

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020

2011.028804-8

Renata Barbosa Lacerda

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$152,02

20/11/2020 0800676-60.2018.8.12.0005 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$482,13

20/11/2020 0800676-60.2018.8.12.0005 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$120,53

861.333.141-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.221,78

861.333.141-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$549,08

861.333.141-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$151,14

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.344,69

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$336,17

ROPV

Normal

Líquido

R$1.344,69

INSS
- ADVOGADOS

R$336,17

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

BEATRICE RODRIGUES
PARNAMA GONÇALVES

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

BEATRICE RODRIGUES
PARNAMA GONÇALVES

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

BEATRICE RODRIGUES
PARNAMA GONÇALVES

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001
20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

811.422.851-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.221,78

811.422.851-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$549,08

811.422.851-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$151,14

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.595,64

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$662,93

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$56,08

ROPV

Normal

Líquido

R$8.887,42

20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001 GILBERTO QUEIROZ DA SILVA
20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001 GILBERTO QUEIROZ DA SILVA
20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001 GILBERTO QUEIROZ DA SILVA
20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001
20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001
20/11/2020 0820760-60.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO

20/11/2020 0807787-86.2014.8.12.0021

JAYSON FERNANDES NEGRI

274.439.988-48

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

20/11/2020 0807787-86.2014.8.12.0021

JAYSON FERNANDES NEGRI

274.439.988-48

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

20/11/2020 0807787-86.2014.8.12.0021

JAYSON FERNANDES NEGRI

274.439.988-48

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.171,98

MICHEL FRANCIS FARIA
CABRAL

927.565.731-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$39.357,06

R$6.695,82

20/11/2020

2012.003779-8/2

20/11/2020

2012.003779-8/2

MICHEL FRANCIS FARIA
CABRAL

927.565.731-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

20/11/2020

2012.003779-8/2

MICHEL FRANCIS FARIA
CABRAL

927.565.731-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$7.772,79

2012.003779-8/2

MICHEL FRANCIS FARIA
CABRAL

927.565.731-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

2012.003779-8/1

FRANKLIN EDWARDS FREITAS
OLIVEIRA

711.763.811-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$39.357,06

R$6.695,82

20/11/2020
20/11/2020

20/11/2020

2012.003779-8/1

FRANKLIN EDWARDS FREITAS
OLIVEIRA

711.763.811-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

20/11/2020

2012.003779-8/1

FRANKLIN EDWARDS FREITAS
OLIVEIRA

711.763.811-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$7.772,79

2012.003779-8/1

FRANKLIN EDWARDS FREITAS
OLIVEIRA

711.763.811-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

609.134.101-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$8.626,27

609.134.101-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

20/11/2020

20/11/2020 0801892-72.2017.8.12.0011
20/11/2020 0801892-72.2017.8.12.0011

LUCIANA CENTENARO
LUCIANA CENTENARO

ROPV
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20/11/2020 0801892-72.2017.8.12.0011

LUCIANA CENTENARO

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

DIANA VALÉRIA F.
STEFANELLO VASQUES

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

DIANA VALÉRIA F.
STEFANELLO VASQUES
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609.134.101-44

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.072,92

967.543.891-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.352,35

967.543.891-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.201,03

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$451,77

ROPV

Normal

Líquido

R$2.364,71
R$600,51

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

DIANA VALÉRIA F.
STEFANELLO VASQUES

967.543.891-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

Jakelyne de Freitas Ferreira

987.668.131-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

987.668.131-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

987.668.131-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$37,35

ROPV

Normal

Líquido

R$2.364,71
R$600,51

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

Jakelyne de Freitas Ferreira

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

Jakelyne de Freitas Ferreira

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

JAYME DE MAGALHAES
JUNIOR

710.071.301-30

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

JAYME DE MAGALHAES
JUNIOR

710.071.301-30

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

JAYME DE MAGALHAES
JUNIOR

710.071.301-30

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$37,35

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

Tatiane Cristina Ely

063.588.289-24

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$14.433,36

R$2.312,35

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

Tatiane Cristina Ely

063.588.289-24

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0800089-20.2015.8.12.0045

Tatiane Cristina Ely

063.588.289-24

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$4.275,62

475.538.471-00

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$6.346,44

845.643.261-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$8.073,22

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$776,20

IRRF/PF

R$110,92

20/11/2020 0835489-91.2019.8.12.0001
20/11/2020 0825570-78.2019.8.12.0001

IRAIR ALVES LEITE
Marcelo Luiz Lima Barros

20/11/2020 0000835-96.2019.8.12.0006

ALTAMIRO DE OLIVEIRA DIAS

176.034.121-53

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

20/11/2020 0000835-96.2019.8.12.0006

ALTAMIRO DE OLIVEIRA DIAS

176.034.121-53

MUNICÍPIO DE
CAMAPUÃ

ROPV

Normal

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

Adelson Rene Dutra da Mota

807.204.637-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$8.081,21

R$626,15

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

Adelson Rene Dutra da Mota

807.204.637-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

Adelson Rene Dutra da Mota

807.204.637-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.866,17

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.436,23

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$906,30

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$188,98

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001
20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.436,23

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$906,30

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$188,98

338.126.321-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.461,96

338.126.321-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$1.480,29

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.631,28

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

Sumayr Aparecida Dagostin
Vieira

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

Sumayr Aparecida Dagostin
Vieira

20/11/2020 0821080-13.2019.8.12.0001

Sumayr Aparecida Dagostin
Vieira

338.126.321-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0836036-34.2019.8.12.0001

ADENILSON BARBOSA DE
SOUZA

699.588.071-49

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$7.522,00

157.094.771-68

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$7.522,06

980.065.091-15

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$6.469,35

173.526.221-87

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$7.557,96

LOURDES DE CAMPOS

367.835.871-34

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.490,42

20/11/2020 0836152-40.2019.8.12.0001

Belchior Batista de Almeida

20/11/2020 0825505-83.2019.8.12.0001

Luiz Cesar Pereira Dourado

20/11/2020 0835503-75.2019.8.12.0001

ANTONIO DE ARRUDA
CAMPOS

20/11/2020 0836037-19.2019.8.12.0001
20/11/2020

2011.037405-7

ANA ELISETE RODRIGUES
DA SILVA

156.993.401-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$136.387,09

20/11/2020

2011.037405-7

ANA ELISETE RODRIGUES
DA SILVA

156.993.401-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

R$21.226,07

20/11/2020

2011.037405-7

ANA ELISETE RODRIGUES
DA SILVA

156.993.401-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

BRUNO BARRETO SANCHES

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.592,95

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$398,24

020.234.211-52

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.712,78

ROPV

Normal

Líquido

R$6.124,26

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

20/11/2020 0819790-60.2019.8.12.0001
20/11/2020 0819790-60.2019.8.12.0001

BRUNO BARRETO SANCHES

20/11/2020 0819790-60.2019.8.12.0001 CLAUDIA SOUZA DE OLIVEIRA

20/11/2020

000252166.2004.8.12.0001/00003

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

20/11/2020

000252166.2004.8.12.0001/00003

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

20/11/2020

000252166.2004.8.12.0001/00003

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

20/11/2020

2012.003779-8/3

SUELEN FARIA CABRAL DE
OLIVEIRA

949.690.271-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

227

IRRF/PF

R$1.123,88

Normal

Líquido

R$39.357,06

R$6.695,82

20/11/2020

2012.003779-8/3

SUELEN FARIA CABRAL DE
OLIVEIRA

949.690.271-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

20/11/2020

2012.003779-8/3

SUELEN FARIA CABRAL DE
OLIVEIRA

949.690.271-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$7.772,79

20/11/2020

2012.003779-8/3

SUELEN FARIA CABRAL DE
OLIVEIRA

949.690.271-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

562.448.781-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.292,54

562.448.781-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$562,63

562.448.781-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$163,63

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.377,87

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$344,47

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001 Carolina Sant Anna Netto da Silva

802.241.481-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.292,54

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001 Carolina Sant Anna Netto da Silva

802.241.481-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$562,63

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001 Carolina Sant Anna Netto da Silva

802.241.481-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$163,63

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.377,87

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$344,47

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.377,87

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$344,47

405.074.671-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.292,54

405.074.671-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$562,63

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$163,63

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

BERNARDINO MEDINA
BERNARDINO MEDINA
BERNARDINO MEDINA
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO

DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO
Luiz Antônio Mariano
Luiz Antônio Mariano

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

Luiz Antônio Mariano

405.074.671-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.377,87

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$344,47

694.852.751-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.292,54

694.852.751-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$562,63

694.852.751-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$163,63

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.377,87

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$344,47

937.320.741-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.750,70

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$268,10

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001
20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

Paulo Vicente Bandeira
Paulo Vicente Bandeira
Paulo Vicente Bandeira
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO
Vinicius Dourado Mattos

20/11/2020 0823799-65.2019.8.12.0001

Vinicius Dourado Mattos

937.320.741-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0841209-39.2019.8.12.0001

BRUNO BARRETO SANCHES

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.815,91

20/11/2020 0841209-39.2019.8.12.0001

BRUNO BARRETO SANCHES

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$453,98

475.472.601-44

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.296,42

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.815,91

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$453,98

005.223.771-06

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.296,42

20/11/2020 0841209-39.2019.8.12.0001 IZAURA ANGELO DOS SANTOS
20/11/2020 0841216-31.2019.8.12.0001
20/11/2020 0841216-31.2019.8.12.0001

BRUNO BARRETO SANCHES
BRUNO BARRETO SANCHES

20/11/2020 0841216-31.2019.8.12.0001 VALDINEIA ESPINOSA PEREIRA
20/11/2020 0800701-17.2020.8.12.0001

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.278,12

20/11/2020 0800701-17.2020.8.12.0001

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$19,46

20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.386,64

20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001

DENISE TIOSSO SABINO

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$346,66

892.243.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.311,24

892.243.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$566,21

892.243.961-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$166,92

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.386,64

285.413.081-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$346,66

20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001
20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001
20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001
20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001
20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001

MARCIELI RAIMONDI
MARCIELI RAIMONDI
MARCIELI RAIMONDI
DENISE TIOSSO SABINO
DENISE TIOSSO SABINO

ROPV
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20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001

Sumayr Aparecida Dagostin
Vieira

20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001

Sumayr Aparecida Dagostin
Vieira

20/11/2020 0817092-81.2019.8.12.0001

Sumayr Aparecida Dagostin
Vieira

20/11/2020 0825243-36.2019.8.12.0001
20/11/2020 0825243-36.2019.8.12.0001

THIAGO LOPES CAMPOS
THIAGO LOPES CAMPOS

338.126.321-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

338.126.321-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

338.126.321-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

925.147.741-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

925.147.741-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

228

Normal

Líquido

R$3.311,24

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$566,21

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$166,92

ROPV

Normal

Líquido

R$4.228,24

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$754,53

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$406,74

20/11/2020 0825243-36.2019.8.12.0001

THIAGO LOPES CAMPOS

925.147.741-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

20/11/2020 0821664-80.2019.8.12.0001

Lyvia Auxiliadora Carneiro de
Oliveira

529.165.101-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.688,45

20/11/2020 0818020-32.2019.8.12.0001

Lyvia Auxiliadora Carneiro de
Oliveira

529.165.101-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.290,51

ROPV

Normal

Líquido

R$42.816,25

20/11/2020 0833345-57.2013.8.12.0001

Raimundo Alves Lima

281.540.616-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

20/11/2020 1600109-40.2020.8.12.0000

Jair da Anunciaçao (m.
20621191)

506.561.201-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$38.754,29

20/11/2020 1600109-40.2020.8.12.0000

Jair da Anunciaçao (m.
20621191)

506.561.201-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$6.112,73

20/11/2020 1600109-40.2020.8.12.0000

Jair da Anunciaçao (m.
20621191)

506.561.201-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

ROPV

Normal

Líquido

R$634,50

20/11/2020 0800280-60.2017.8.12.0024

Maria Clara Calente de Matos

011.968.411-01

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO - IPAMAT

20/11/2020 0800280-60.2017.8.12.0024

Maria Clara Calente de Matos

011.968.411-01

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO - IPAMAT

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$158,63

20/11/2020 0800280-60.2017.8.12.0024

MARLY APARECIDA PIMENTA
RODRIGUES

201.969.461-15

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO - IPAMAT

ROPV

Normal

Líquido

R$4.685,92

20/11/2020 0800280-60.2017.8.12.0024

MARLY APARECIDA PIMENTA
RODRIGUES

201.969.461-15

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO - IPAMAT

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$578,30

20/11/2020 0819235-43.2019.8.12.0001

BRUNO BARRETO SANCHES

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.886,34

20/11/2020 0819235-43.2019.8.12.0001

BRUNO BARRETO SANCHES

020.359.991-89

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$471,59

368.058.071-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.771,62

R$500,04

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ADELAIDE DE SOUZA RIBEIRO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ADELAIDE DE SOUZA RIBEIRO

368.058.071-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ADELAIDE DE SOUZA RIBEIRO

368.058.071-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$274,17

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.558,57

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$389,64

046.762.671-50

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.378,38

046.762.671-50

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$344,59

562.264.701-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.016,13

R$386,98

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0000729-80.2020.8.12.0045
20/11/2020 0000729-80.2020.8.12.0045

Paola Drieli Ribeiro de Abreu
Paola Drieli Ribeiro de Abreu

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ADRIANA APARECIDA SARAVY

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ADRIANA APARECIDA SARAVY

562.264.701-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ADRIANA APARECIDA SARAVY

562.264.701-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$114,85

ROPV

Normal

Líquido

R$1.206,16
R$301,54

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ALES GARCIA BARBOSA DOS
SANTOS

572.343.371-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.390,42

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ALES GARCIA BARBOSA DOS
SANTOS

572.343.371-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$600,26

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ALES GARCIA BARBOSA DOS
SANTOS

572.343.371-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$466,21

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.870,94

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$467,73

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ALESSANDRO ANTONIALLI
ORTEGA

609.778.251-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.167,14

R$408,93

R$141,50

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ALESSANDRO ANTONIALLI
ORTEGA

609.778.251-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ALESSANDRO ANTONIALLI
ORTEGA

609.778.251-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF
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20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

ANGELA FERNANDA AGUILAR
20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
FABRIS

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

011.308.131-69

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

229

Normal

Líquido

R$1.274,60

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$318,65

ROPV

Normal

Líquido

R$2.070,13

R$257,52

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ANGELA FERNANDA AGUILAR
FABRIS

011.308.131-69

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ANGELA FERNANDA AGUILAR
FABRIS

011.308.131-69

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$13,47

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$802,67

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$200,67

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ANTONINHA OLIVEIRA DA
SILVA

276.042.500-25

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.280,86

R$285,68

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ANTONINHA OLIVEIRA DA
SILVA

276.042.500-25

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ANTONINHA OLIVEIRA DA
SILVA

276.042.500-25

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$30,56

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$890,43

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$222,61

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 APARECIDA BATISTA DA SILVA

988.669.311-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.180,54

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 APARECIDA BATISTA DA SILVA

988.669.311-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$272,28

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 APARECIDA BATISTA DA SILVA

988.669.311-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$22,42

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$848,65

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$212,16

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

APARECIDA CONCEICAO DA
COSTA

536.869.181-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.160,12

R$562,00

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

APARECIDA CONCEICAO DA
COSTA

536.869.181-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

APARECIDA CONCEICAO DA
COSTA

536.869.181-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$386,96

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.751,68

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$437,92

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CARINE CHRIST

017.410.921-08

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.092,60

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CARINE CHRIST

017.410.921-08

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$398,09

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CARINE CHRIST

017.410.921-08

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$128,34

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.240,81

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$310,20

R$729,76

ROPV

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CARLITO DA SILVA CARMO

017.588.158-84

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CARLITO DA SILVA CARMO

017.588.158-84

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$754,34

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.246,77

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$568,64

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$27,79

488.979.731-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.052,91

R$544,90

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 CARMELITA ALVES DE SOUZA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 CARMELITA ALVES DE SOUZA

488.979.731-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 CARMELITA ALVES DE SOUZA

488.979.731-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$355,84

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.698,39

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$424,60

542.070.709-82

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.592,25

R$327,29

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CELIA REGINA PIROLO DOS
REIS

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CELIA REGINA PIROLO DOS
REIS

542.070.709-82

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CELIA REGINA PIROLO DOS
REIS

542.070.709-82

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$55,80

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.020,12
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GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO
CLAUDENICE CAMILLO

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

921.966.161-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

230

INSS
- ADVOGADOS

R$255,03

Normal

Líquido

R$2.393,88

R$300,78

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLAUDENICE CAMILLO

921.966.161-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLAUDENICE CAMILLO

921.966.161-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$39,72

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$937,50

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$234,38

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLAUDIO HENRIQUE DO
CARMO

127.696.108-13

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.683,85

R$650,28

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLAUDIO HENRIQUE DO
CARMO

127.696.108-13

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLAUDIO HENRIQUE DO
CARMO

127.696.108-13

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$577,51

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.017,64

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$506,71

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$9,21

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLEIDINEIA ALVES DE
OLIVEIRA AVILA

776.730.421-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.530,81

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLEIDINEIA ALVES DE
OLIVEIRA AVILA

776.730.421-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$624,19

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLEIDINEIA ALVES DE
OLIVEIRA AVILA

776.730.421-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$519,47

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.942,42

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$486,38

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$3,12

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLEUZA APARECIDA DE
OLIVEIRA

519.157.581-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.662,84

R$336,72

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLEUZA APARECIDA DE
OLIVEIRA

519.157.581-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

CLEUZA APARECIDA DE
OLIVEIRA

519.157.581-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$61,53

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.049,52

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$262,38

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

DEBORA DE SOUZA LESCANO
DALLAGOSTINI

592.533.121-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.556,45

R$628,56

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

DEBORA DE SOUZA LESCANO
DALLAGOSTINI

592.533.121-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

DEBORA DE SOUZA LESCANO
DALLAGOSTINI

592.533.121-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$529,19

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.955,01

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$489,79

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$4,14

ROPV

Normal

Líquido

R$2.073,21

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

DECARMEN DE SOUZA
RIBEIRO

271.909.271-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

DECARMEN DE SOUZA
RIBEIRO

271.909.271-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$257,94

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

DECARMEN DE SOUZA
RIBEIRO

271.909.271-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$13,72

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$803,95

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$200,99

481.310.081-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.744,45

R$215,61

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 DIONISIO VITORINO DELFINO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 DIONISIO VITORINO DELFINO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

481.310.081-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$672,02

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$168,00

ROPV

Normal

Líquido

R$2.106,89

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EDER WILSON CARRAFA

011.785.871-42

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EDER WILSON CARRAFA

011.785.871-42

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$262,44

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EDER WILSON CARRAFA

011.785.871-42

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$16,45
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20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO
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050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EIDIR NICOLAU FERREIRA
VALERIO

356.080.991-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

231

Normal

Líquido

R$817,98

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$204,50

ROPV

Normal

Líquido

R$837,15

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$209,29

ROPV

Normal

Líquido

R$3.928,03

R$524,98

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EIDIR NICOLAU FERREIRA
VALERIO

356.080.991-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EIDIR NICOLAU FERREIRA
VALERIO

356.080.991-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$319,58

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.636,31

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$409,08

002.589.561-35

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.002,63

R$248,51

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ELOIZA NANTES PEREIRA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ELOIZA NANTES PEREIRA

002.589.561-35

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ELOIZA NANTES PEREIRA

002.589.561-35

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$8,00

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$774,56

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$193,64

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ELZA HELENA FERREIRA
REZENDE

366.352.271-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.526,07

R$318,45

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ELZA HELENA FERREIRA
REZENDE

366.352.271-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ELZA HELENA FERREIRA
REZENDE

366.352.271-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$50,44

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$992,56

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$248,14

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVA MARIA DE ANDRADE DE
SOUZA SANTOS

922.990.751-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.174,53

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVA MARIA DE ANDRADE DE
SOUZA SANTOS

922.990.751-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$564,30

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVA MARIA DE ANDRADE DE
SOUZA SANTOS

922.990.751-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$391,15

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.758,86

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$439,71

367.783.701-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.555,73

R$322,41

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVALDO FERREIRA DA SILVA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVALDO FERREIRA DA SILVA

367.783.701-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVALDO FERREIRA DA SILVA

367.783.701-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$52,84

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.004,91

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$251,23

ROPV

Normal

Líquido

R$2.740,20

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVANIR MARQUES PINHEIRO

202.276.121-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVANIR MARQUES PINHEIRO

202.276.121-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$347,06

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

EVANIR MARQUES PINHEIRO

202.276.121-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$67,80

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.081,74

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$270,43

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCIANE RODRIGUEIRO
FRANCO MACHADO

778.572.161-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.166,37

R$270,38

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCIANE RODRIGUEIRO
FRANCO MACHADO

778.572.161-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCIANE RODRIGUEIRO
FRANCO MACHADO

778.572.161-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$21,27

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$842,74

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$210,69

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCIELLI CEMBRANEL
POSSAMAI

012.374.441-52

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.000,91

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCIELLI CEMBRANEL
POSSAMAI

012.374.441-52

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$248,27
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20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCIELLI CEMBRANEL
POSSAMAI

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCINETE MARIA DE
CARVALHO DOS SANTOS

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

232

012.374.441-52

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$7,86

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$773,84

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$193,46

846.571.701-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.356,58

R$295,80

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCINETE MARIA DE
CARVALHO DOS SANTOS

846.571.701-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

FRANCINETE MARIA DE
CARVALHO DOS SANTOS

846.571.701-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$36,70

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$921,98

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$230,49

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.543,79

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$385,95

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GLACELY BASILIO DE SOUZA

721.788.171-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.741,88

R$495,30

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GLACELY BASILIO DE SOUZA

721.788.171-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GLACELY BASILIO DE SOUZA

721.788.171-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$265,53

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.497,75

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$374,44

273.342.601-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.649,25

R$480,53

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GLADIS CECILIA BASILIO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GLADIS CECILIA BASILIO

273.342.601-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GLADIS CECILIA BASILIO

273.342.601-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$238,65

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$498,86

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$124,72

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

HORTENCIA CRYSTINE
BARBOSA DOS SANTOS

033.585.251-39

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.294,96

R$160,05

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

HORTENCIA CRYSTINE
BARBOSA DOS SANTOS

033.585.251-39

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.328,34

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$332,08

ROPV

Normal

Líquido

R$3.285,71

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ILIRIS PELISSARI

765.367.501-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ILIRIS PELISSARI

765.367.501-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$426,17

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ILIRIS PELISSARI

765.367.501-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$162,42

20/11/2020 0801316-39.2018.8.12.0013 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$490,43

20/11/2020 0801316-39.2018.8.12.0013 BRUNO HENRIQUE CARDOSO

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$122,61

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.388,86

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$347,21

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

IRENE DE FATIMA FERRI DO
CARMO

000.921.841-62

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.419,25

R$445,59

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

IRENE DE FATIMA FERRI DO
CARMO

000.921.841-62

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

IRENE DE FATIMA FERRI DO
CARMO

000.921.841-62

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$185,99

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.605,45

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$401,36

662.425.331-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.865,94

R$515,08

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JABEZ GABRIEL

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JABEZ GABRIEL

662.425.331-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JABEZ GABRIEL

662.425.331-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$301,55

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.190,93

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$553,55

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$23,26
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20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JERSONITA GABRIEL SOL

668.156.731-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648
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Normal

Líquido

R$5.036,43

R$710,39

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JERSONITA GABRIEL SOL

668.156.731-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JERSONITA GABRIEL SOL

668.156.731-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$711,25

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.092,53

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$526,96

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$15,29

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUCEMARA DINO CLARO
LEMES

812.383.201-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.836,23

R$676,26

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUCEMARA DINO CLARO
LEMES

812.383.201-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUCEMARA DINO CLARO
LEMES

812.383.201-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$635,32

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$711,18

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$177,80

017.447.181-56

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.846,12

R$228,17

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 JULIANA POSSAMAI MACEDO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 JULIANA POSSAMAI MACEDO

017.447.181-56

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$892,54

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$223,14

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUSCELINO MARQUES DE
SOUZA

474.958.981-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.285,92

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUSCELINO MARQUES DE
SOUZA

474.958.981-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$286,36

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUSCELINO MARQUES DE
SOUZA

474.958.981-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$30,97

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.002,25

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$502,55

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$7,97

ROPV

Normal

Líquido

R$4.652,55

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUSCINEI CLARO DINO

448.208.281-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUSCINEI CLARO DINO

448.208.281-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$644,94

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

JUSCINEI CLARO DINO

448.208.281-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$565,64

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$854,83

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$213,71

365.349.191-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.195,38

R$274,26

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 KERLY ANTUNES DE OLIVEIRA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 KERLY ANTUNES DE OLIVEIRA

365.349.191-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 KERLY ANTUNES DE OLIVEIRA

365.349.191-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$23,63

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.992,84
R$500,01

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$7,20

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

KESIA DOS SANTOS LEITE
LOPES

000.637.151-55

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.633,39

R$641,68

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

KESIA DOS SANTOS LEITE
LOPES

000.637.151-55

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

KESIA DOS SANTOS LEITE
LOPES

000.637.151-55

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$558,38

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$833,40

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$208,35

994.772.971-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.143,93

R$267,38

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LAURA CELIA LOSANO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LAURA CELIA LOSANO

994.772.971-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LAURA CELIA LOSANO

994.772.971-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$19,45

286.764.911-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$303,10

20/11/2020 0800394-88.2016.8.12.0038

JORGE SEVERINO

ROPV
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20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEONICE DONIZETH
BACCARIN

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

488.016.741-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV
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Normal

Líquido

R$933,62

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$233,41

ROPV

Normal

Líquido

R$2.384,56

R$299,54

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEONICE DONIZETH
BACCARIN

488.016.741-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEONICE DONIZETH
BACCARIN

488.016.741-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$38,96

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.744,14

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$436,03

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEONTINA SOLANGE NEHLS
DIAS

296.891.470-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.144,92

R$559,58

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEONTINA SOLANGE NEHLS
DIAS

296.891.470-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEONTINA SOLANGE NEHLS
DIAS

296.891.470-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$382,55

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.805,31

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$451,33

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEUZANY SILVA SOUZA
MANGUEIRA

928.015.441-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.266,93

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEUZANY SILVA SOUZA
MANGUEIRA

928.015.441-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$579,20

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LEUZANY SILVA SOUZA
MANGUEIRA

928.015.441-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$419,37

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.000,23

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$502,01

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$7,80

596.190.741-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.648,43

R$644,24

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LIONEL MARTINS ROSSI

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LIONEL MARTINS ROSSI

596.190.741-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LIONEL MARTINS ROSSI

596.190.741-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$564,08

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$929,63

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$232,41

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUCIENE PICOLO FERREIRA

820.692.801-44

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.374,99

R$298,26

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUCIENE PICOLO FERREIRA

820.692.801-44

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUCIENE PICOLO FERREIRA

820.692.801-44

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$38,19

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.842,31

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$460,58

403.713.361-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.336,55

R$591,08

LUCIMARA CORREA DE MELLO
20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
ADONA
20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUCIMARA CORREA DE MELLO
ADONA

403.713.361-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUCIMARA CORREA DE MELLO
ADONA

403.713.361-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$445,78

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.027,02

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$256,76

474.976.291-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.608,82

R$329,50

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUIZA BERTASSI LOSANO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUIZA BERTASSI LOSANO

474.976.291-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUIZA BERTASSI LOSANO

474.976.291-15

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$57,15

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.555,10

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$651,97

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$52,79

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUZIA RAMOS DE ALMEIDA

365.283.901-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.777,36

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUZIA RAMOS DE ALMEIDA

365.283.901-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$836,70
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365.283.901-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$992,29

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$849,66

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$212,42

MADALENA VERONICA
CAVALCANTE DOS SANTOS

474.350.389-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.182,95

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MADALENA VERONICA
CAVALCANTE DOS SANTOS

474.350.389-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$272,60

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MADALENA VERONICA
CAVALCANTE DOS SANTOS

474.350.389-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$22,62

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.128,22

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$536,60

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$18,18

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARCIA SORAIA PAZ DA
SILVEIRA

638.824.261-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.908,84

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARCIA SORAIA PAZ DA
SILVEIRA

638.824.261-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$688,64

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARCIA SORAIA PAZ DA
SILVEIRA

638.824.261-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$662,86

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.620,16

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$405,04

097.665.648-50

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.895,53

R$519,80

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

LUZIA RAMOS DE ALMEIDA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARCIO DA SILVA MARQUETI

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARCIO DA SILVA MARQUETI

097.665.648-50

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARCIO DA SILVA MARQUETI

097.665.648-50

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$310,15

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.158,52

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$289,63

511.243.861-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.911,04

R$371,69

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 MARIA ALAIDE DA SILVA LOPES

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 MARIA ALAIDE DA SILVA LOPES

511.243.861-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 MARIA ALAIDE DA SILVA LOPES

511.243.861-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$96,30

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.838,92
R$459,73

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

MARIA CONCEICAO DE SOUZA
20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
RIBEIRO

356.599.631-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.330,16

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA CONCEICAO DE SOUZA
RIBEIRO

356.599.631-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$589,99

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA CONCEICAO DE SOUZA
RIBEIRO

356.599.631-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$443,36

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$853,06

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$213,27

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA DE LOURDES MANDU
ESTAVARENGO

065.469.781-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.191,13

R$273,69

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA DE LOURDES MANDU
ESTAVARENGO

065.469.781-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA DE LOURDES MANDU
ESTAVARENGO

065.469.781-72

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$23,28

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$903,94

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$225,99

775.173.261-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.313,31

R$290,02

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 MARIA JOSE GODEIS DA SILVA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 MARIA JOSE GODEIS DA SILVA

775.173.261-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 MARIA JOSE GODEIS DA SILVA

775.173.261-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$33,19

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.469,47
R$628,83

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$45,85

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA LUIZA FERNANDES

445.304.631-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.603,13
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20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA LUIZA FERNANDES

445.304.631-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$807,00

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA LUIZA FERNANDES

445.304.631-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$926,21

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$863,82

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

R$215,95

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

MARIA MARGARIDA CALIXTRO
20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
CRUZ

337.651.201-97

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.216,96

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA MARGARIDA CALIXTRO
CRUZ

337.651.201-97

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$277,14

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIA MARGARIDA CALIXTRO
CRUZ

337.651.201-97

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$25,37

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.114,89

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$278,72

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARILURDE DE OLIVEIRA
REZENDE DE SOUZA

356.654.751-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.814,77

R$357,69

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARILURDE DE OLIVEIRA
REZENDE DE SOUZA

356.654.751-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARILURDE DE OLIVEIRA
REZENDE DE SOUZA

356.654.751-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$79,31

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$984,18

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$246,04

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARILZA FERNANDES

841.412.201-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.505,96

R$315,76

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARILZA FERNANDES

841.412.201-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

20/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARILZA FERNANDES

841.412.201-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$48,81

828.096.071-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.730,79

20/11/2020 0020942-94.2010.8.12.0001 ALESSANDRO LUIZ FERREIRA
20/11/2020 0020942-94.2010.8.12.0001

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.263,50

20/11/2020 0020942-94.2010.8.12.0001

Lacerda e Lopes Advogadas
Associadas S.S.

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$49,70

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.212,52

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$559,38

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$25,01

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARISTELA DOS SANTOS
FERREIRA STEFANELLO

445.297.321-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$5.080,35

R$717,87

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARISTELA DOS SANTOS
FERREIRA STEFANELLO

445.297.321-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARISTELA DOS SANTOS
FERREIRA STEFANELLO

445.297.321-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$727,91

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$974,94

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$243,73

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIZA VERA CABRAL
MIRANDA

789.940.551-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.483,77

R$312,79

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIZA VERA CABRAL
MIRANDA

789.940.551-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIZA VERA CABRAL
MIRANDA

789.940.551-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$47,01

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$755,34

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$188,83

ROPV

Normal

Líquido

R$1.956,48

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIZA DE SOUZA COVARY

671.435.712-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIZA DE SOUZA COVARY

671.435.712-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$242,34

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARIZA DE SOUZA COVARY

671.435.712-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$4,26

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.983,71

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$497,54

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$6,46

ROPV

Normal

Líquido

R$4.614,81

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$638,51

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARLEIDE ARROYO

571.406.009-10

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MARLEIDE ARROYO

571.406.009-10

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA
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MARLEIDE ARROYO

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
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21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO
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571.406.009-10

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$551,33

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$857,55

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$214,39

ROPV

Normal

Líquido

R$2.201,91

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MATEUS SOARES JUNIOR

884.724.501-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MATEUS SOARES JUNIOR

884.724.501-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$275,13

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

MATEUS SOARES JUNIOR

884.724.501-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$24,15

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.567,50

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$391,87

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

NANCY CRISTIANE DOS
SANTOS NANTES TURIBIO

713.076.131-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.789,57

R$502,90

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

NANCY CRISTIANE DOS
SANTOS NANTES TURIBIO

713.076.131-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

NANCY CRISTIANE DOS
SANTOS NANTES TURIBIO

713.076.131-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$279,39

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$971,34

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$242,84

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

RAMONA DE SOUZA RIBEIRO

481.353.991-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.475,12

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

RAMONA DE SOUZA RIBEIRO

481.353.991-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$311,64

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

RAMONA DE SOUZA RIBEIRO

481.353.991-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$46,31

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$575,85

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$143,96

021.134.851-17

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.494,81

R$184,75

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

RICARDO PEREIRA ALVES

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

RICARDO PEREIRA ALVES

021.134.851-17

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$837,25

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$209,31

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROMILDA NEUMANN

654.415.240-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.153,14

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROMILDA NEUMANN

654.415.240-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$268,62

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROMILDA NEUMANN

654.415.240-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$20,20

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$944,01

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$236,00

942.075.771-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.409,51

R$302,87

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ROSA ALICE PEREZ AGUIRRE

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ROSA ALICE PEREZ AGUIRRE

942.075.771-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ROSA ALICE PEREZ AGUIRRE

942.075.771-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$40,99

ROPV

Normal

Líquido

R$864,48

INSS
- ADVOGADOS

R$216,12

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROSENEI LOPES VALDEZ

907.866.371-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.218,54

R$277,35

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROSENEI LOPES VALDEZ

907.866.371-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROSENEI LOPES VALDEZ

907.866.371-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$25,50

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$840,45

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$210,11

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROSILANE RODRIGUES
RAMAO DE BARROS

422.026.981-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.160,84

R$269,64

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROSILANE RODRIGUES
RAMAO DE BARROS

422.026.981-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ROSILANE RODRIGUES
RAMAO DE BARROS

422.026.981-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$20,82

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.745,22
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21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ROZILENE VITORINO DELFINO
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050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

946.799.161-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

238

INSS
- ADVOGADOS

R$436,30

Normal

Líquido

R$4.147,10

R$559,92

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ROZILENE VITORINO DELFINO

946.799.161-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 ROZILENE VITORINO DELFINO

946.799.161-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$383,19

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.013,68

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$505,64

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$8,89

813.989.211-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.675,80

R$648,91

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SANDRA ALVES FERREIRA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SANDRA ALVES FERREIRA

813.989.211-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SANDRA ALVES FERREIRA

813.989.211-49

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$574,46

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$820,06

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$205,02

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SANDRA LOPES DE ALMEIDA
BENITES

930.311.901-06

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.111,88

R$263,10

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SANDRA LOPES DE ALMEIDA
BENITES

930.311.901-06

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SANDRA LOPES DE ALMEIDA
BENITES

930.311.901-06

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$16,86

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$937,97

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$234,49

ROPV

Normal

Líquido

R$2.395,00

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SELMA PIROLO

542.069.879-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SELMA PIROLO

542.069.879-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$300,93

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SELMA PIROLO

542.069.879-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$39,81

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.470,90

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$367,73

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SILVIA REGINA LICARASSA
DA SILVA

368.559.521-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.595,25

R$471,91

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SILVIA REGINA LICARASSA
DA SILVA

368.559.521-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SILVIA REGINA LICARASSA
DA SILVA

368.559.521-00

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$222,97

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$476,32

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$119,08

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.933,79

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$484,05

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2,42

489.607.301-06

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.513,25

R$621,20

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SOLANGE ARAUJO

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SOLANGE ARAUJO

489.607.301-06

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SOLANGE ARAUJO

489.607.301-06

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$512,81

ROPV

Normal

Líquido

R$1.004,02

INSS
- ADVOGADOS

R$251,00

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

138.221.058-21

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.553,59

R$322,12

SUZANA AMADOR NOGUEIRA
21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
RIBAS
21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SUZANA AMADOR NOGUEIRA
RIBAS

138.221.058-21

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

SUZANA AMADOR NOGUEIRA
RIBAS

138.221.058-21

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$52,67

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.219,33

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$304,83

544.024.171-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.045,21

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 TANIA JUSSARA LIMA MARECO
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21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 TANIA JUSSARA LIMA MARECO

544.024.171-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$391,20

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045 TANIA JUSSARA LIMA MARECO

544.024.171-04

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$119,98

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.219,99

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$305,00

006.265.171-41

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.046,66

R$391,41

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

VALDIRENE DE ALBUQUERQUE
21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
GONCALO
21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VALDIRENE DE ALBUQUERQUE
GONCALO

006.265.171-41

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VALDIRENE DE ALBUQUERQUE
GONCALO

006.265.171-41

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$120,23

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.769,12

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$442,28

869.023.931-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.195,20

R$567,59

VALERIA MARCIA DE OLIVEIRA
21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045
DUTRA
21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VALERIA MARCIA DE OLIVEIRA
DUTRA

869.023.931-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VALERIA MARCIA DE OLIVEIRA
DUTRA

869.023.931-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$397,15

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$952,90

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$238,23

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VANDERLEIA TRES

767.027.311-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.430,87

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VANDERLEIA TRES

767.027.311-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

R$305,72

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VANDERLEIA TRES

767.027.311-91

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$42,72

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.902,84

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$475,71

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VANIA ROSA FERREIRA
FEITOSA

668.155.091-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.450,47

R$610,49

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VANIA ROSA FERREIRA
FEITOSA

668.155.091-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

VANIA ROSA FERREIRA
FEITOSA

668.155.091-68

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$488,99

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.797,61

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$449,40

851.900.391-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$4.252,41

R$576,73

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ZENIR MENEZES FERREIRA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ZENIR MENEZES FERREIRA

851.900.391-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ZENIR MENEZES FERREIRA

851.900.391-53

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$413,87

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.500,51

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

GIOVANI MARCOS DOS
SANTOS STEFANELLO

050.946.781-40

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$375,13

795.098.271-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.654,83

R$481,41

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ZIA GABRIEL

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ZIA GABRIEL

795.098.271-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

21/11/2020 0801124-10.2018.8.12.0045

ZIA GABRIEL

795.098.271-34

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$240,26

365.323.201-53

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$413,40

365.323.201-53

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$103,35

23/11/2020 0802969-52.2013.8.12.0110 REINALDO LEAO MAGALHAES
23/11/2020 0802969-52.2013.8.12.0110 REINALDO LEAO MAGALHAES
23/11/2020 0812012-08.2016.8.12.0110

VALDEMAR FERNANDES DO
AMARAL

542.074.601-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.673,83

23/11/2020 0812012-08.2016.8.12.0110

ROGERIO DE SA MENDES

816.470.001-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$307,84

816.470.001-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$76,96

156.074.611-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.396,70

156.074.611-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$609,16

156.074.611-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$39,95

010.522.561-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$481,30

010.522.561-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$120,32

23/11/2020 0812012-08.2016.8.12.0110

ROGERIO DE SA MENDES

23/11/2020 0801700-02.2013.8.12.0005

ROBERTO ALMEIDA DE
FIGUEIREDO

23/11/2020 0801700-02.2013.8.12.0005

ROBERTO ALMEIDA DE
FIGUEIREDO

23/11/2020 0801700-02.2013.8.12.0005

ROBERTO ALMEIDA DE
FIGUEIREDO

23/11/2020 0800460-62.2020.8.12.0027
23/11/2020 0800460-62.2020.8.12.0027

Gilmar Cezar Junior
Gilmar Cezar Junior

ROPV
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FUNADEP - Fundo Especial p/ o
23/11/2020 8000542-04.2017.8.12.0800 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$567,18

23/11/2020

042.902.908-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$37.071,29

042.902.908-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

042.902.908-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$12.900,52

042.902.908-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$14.635,91

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

2011.013355-4
2011.013355-4
2011.013355-4
2011.013355-4

LAERCIO ARRUDA GUILHEM
LAERCIO ARRUDA GUILHEM
LAERCIO ARRUDA GUILHEM
LAERCIO ARRUDA GUILHEM

23/11/2020

2011.013355-4

SIRLEI SANDANO

445.573.371-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

23/11/2020

2011.013355-4

SIRLEI SANDANO

445.573.371-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

R$1.405,62

23/11/2020

2011.013355-4

SIRLEI SANDANO

445.573.371-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$62.765,01

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

23/11/2020

2012.000660-7

EDILSON JAIR CASAGRANDE

753.169.359-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

23/11/2020

2012.000660-7

EDILSON JAIR CASAGRANDE

753.169.359-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

753.169.359-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$22.608,30

172.854.291-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$2.699,34

172.854.291-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

160.395.801-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$37.053,23

R$5.055,44

23/11/2020

2012.000660-7

23/11/2020 1602206-13.2020.8.12.0000
23/11/2020 1602206-13.2020.8.12.0000
23/11/2020 1602476-37.2020.8.12.0000

EDILSON JAIR CASAGRANDE
NELCIR JOSE DE REZENDE
NELCIR JOSE DE REZENDE
Freud Jaques Teixeira

23/11/2020 1602476-37.2020.8.12.0000

Freud Jaques Teixeira

160.395.801-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

23/11/2020 1602476-37.2020.8.12.0000

Freud Jaques Teixeira

160.395.801-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

ROPV

Normal

Líquido

R$802,07

23/11/2020 0800933-51.2019.8.12.0005

Guilherme Maffei Lemos

002.234.941-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

23/11/2020 0800933-51.2019.8.12.0005

Guilherme Maffei Lemos

002.234.941-35

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$200,52

23/11/2020 0800188-48.2013.8.12.0016

LEONELSON VILXENSKI

060.586.639-20

MUNICÍPIO DE MUNDO
NOVO

ROPV

Normal

Líquido

R$2.519,78

ROPV

Normal

Líquido

R$1.198,09

INSS
- ADVOGADOS

R$299,52

23/11/2020 0043909-41.2007.8.12.0001

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

23/11/2020 0043909-41.2007.8.12.0001

ANA HELENA BASTOS E SILVA
CANDIA

489.739.551-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

23/11/2020 0002682-89.2014.8.12.0045

Maria Ramona Cano

668.554.621-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.131,77

R$403,79

23/11/2020 0002682-89.2014.8.12.0045

Maria Ramona Cano

668.554.621-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE
SIDROLÂNDIA

23/11/2020 0002682-89.2014.8.12.0045

Maria Ramona Cano

668.554.621-20

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$135,25

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$533,66

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$133,42

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.073,31

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$799,56

23/11/2020 0801537-44.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
23/11/2020 0801537-44.2017.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
23/11/2020 0800046-18.2020.8.12.0010

PEDRO NAVARRO CORREIA

23/11/2020 0800046-18.2020.8.12.0010

PEDRO NAVARRO CORREIA

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

23/11/2020 0800046-18.2020.8.12.0010

PEDRO NAVARRO CORREIA

582.982.231-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$124,94

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$230,17

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$57,54

021.431.909-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$808,60
R$202,15

23/11/2020 0803639-05.2018.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
23/11/2020 0803639-05.2018.8.12.0017 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
23/11/2020 0808804-83.2015.8.12.0002

Carla Zafaneli Dias dos Reis
Bongiovanni

23/11/2020 0808804-83.2015.8.12.0002

Carla Zafaneli Dias dos Reis
Bongiovanni

021.431.909-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

23/11/2020 0800702-14.2016.8.12.0010

ALEXSANDRO MENDES
FEITOSA

013.767.121-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.691,97

23/11/2020 0800702-14.2016.8.12.0010

ALEXSANDRO MENDES
FEITOSA

013.767.121-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$422,99

23/11/2020 0809122-27.2019.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$322,62

23/11/2020 0809122-27.2019.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$80,66

23/11/2020 0800702-14.2016.8.12.0010

SIMONE FREITAS CORDEIRO
SILVA

004.287.081-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.691,97

23/11/2020 0800702-14.2016.8.12.0010

SIMONE FREITAS CORDEIRO
SILVA

004.287.081-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$422,99

ROPV

Normal

Líquido

R$506,03

23/11/2020 0836310-03.2016.8.12.0001

NERALDO DE ARAUJO

106.417.421-34

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

23/11/2020 0807660-69.2018.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$329,11

23/11/2020 0807660-69.2018.8.12.0002

EDUARDO ANTONIO DA
SILVEIRA

786.535.099-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$82,28
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013.767.121-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

013.767.121-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

004.287.081-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

004.287.081-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

013.767.121-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

013.767.121-05

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Túlio Cassiano Garcia Mourão

009.641.751-00

Túlio Cassiano Garcia Mourão

23/11/2020 0800835-22.2017.8.12.0010

ALEXSANDRO MENDES
FEITOSA

23/11/2020 0800835-22.2017.8.12.0010

ALEXSANDRO MENDES
FEITOSA

23/11/2020 0800835-22.2017.8.12.0010

SIMONE FREITAS CORDEIRO
SILVA

23/11/2020 0800835-22.2017.8.12.0010

SIMONE FREITAS CORDEIRO
SILVA

23/11/2020 0801495-16.2017.8.12.0010

ALEXSANDRO MENDES
FEITOSA

23/11/2020 0801495-16.2017.8.12.0010

ALEXSANDRO MENDES
FEITOSA

23/11/2020 0800052-56.2019.8.12.0011
23/11/2020 0800052-56.2019.8.12.0011

23/11/2020 0805870-32.2014.8.12.0021 ODAIR RODRIGUES BARBOSA

ROPV
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Normal

Líquido

R$978,52

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$244,63

ROPV

Normal

Líquido

R$978,52

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$244,63

ROPV

Normal

Líquido

R$998,50

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$249,62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.150,16

009.641.751-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$787,54

832.205.691-53

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$54.538,79

23/11/2020 0801495-16.2017.8.12.0010

SIMONE FREITAS CORDEIRO
SILVA

004.287.081-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$998,50

23/11/2020 0801495-16.2017.8.12.0010

SIMONE FREITAS CORDEIRO
SILVA

004.287.081-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$249,63

887.432.091-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$9.639,54

946.493.671-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$9.639,54

046.675.961-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.268,08

046.675.961-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$856,85

046.675.961-47

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$159,31

Valma Damiana Batista Silveira

790.350.861-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$19.279,07

23/11/2020 0802707-04.2019.8.12.0010

Christian Mendonza Marques

028.568.061-71

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$251,22

23/11/2020

2012.010064-4

ALEX DE SOUZA RICARTE

609.896.291-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$27.415,16

23/11/2020

2012.010064-4

ALEX DE SOUZA RICARTE

609.896.291-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$6.638,37

005.094.571-85

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.787,98

005.094.571-85

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$447,00

049.580.059-78

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$530,82

049.580.059-78

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$132,71

580.530.189-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$30.767,92

580.530.189-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$4.812,51

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

2006.010205-8/56
2006.010205-8/56
2006.010205-8/56
2006.010205-8/56
2006.010205-8/56
2006.010205-8/56

Fábio Batista Silveira
Fabrício Batista Silveira
Lídia Desiree de Oliveira Cabral
Lídia Desiree de Oliveira Cabral
Lídia Desiree de Oliveira Cabral

Cooperativa de Energização
23/11/2020 0800304-96.2018.8.12.0010
e Desenvolvimento Rural da
03.747.565/0001-25
Grande Dourados - CERGRAND
23/11/2020 0816163-19.2017.8.12.0001

Milca Priscila de Brito Santana
Nascimento

23/11/2020 0816163-19.2017.8.12.0001

Milca Priscila de Brito Santana
Nascimento

23/11/2020 0800304-96.2018.8.12.0010
23/11/2020 0800304-96.2018.8.12.0010
23/11/2020
23/11/2020

2011.019879-4
2011.019879-4

LUIS HENRIQUE MIRANDA
LUIS HENRIQUE MIRANDA
IVONETE ALVES DE OLIVEIRA
IVONETE ALVES DE OLIVEIRA

2011.019879-4

IVONETE ALVES DE OLIVEIRA

580.530.189-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

23/11/2020

2011.019879-4

Lacerda Advogadas Associadas
S.S

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$8.786,96

23/11/2020

2011.019879-4

Lacerda Advogadas Associadas
S.S

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$133,81

063.863.788-06

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$29.195,61

171.724.588-93

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.619,62

171.724.588-93

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$404,90

636.481.641-04

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.205,74

636.481.641-04

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$557,55

636.481.641-04

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$24,47

ROPV

Normal

Líquido

R$855,92

INSS
- ADVOGADOS

R$213,98

23/11/2020

23/11/2020 0800340-74.2019.8.12.0020 JAIRO AZEVEDO FERNANDES
23/11/2020 0801509-86.2017.8.12.0046

Gustavo Tanaca

23/11/2020 0801509-86.2017.8.12.0046

Gustavo Tanaca

23/11/2020 0800340-74.2019.8.12.0020

BEATRIZ VASCONCELOS
MARQUES SALVADOR

23/11/2020 0800340-74.2019.8.12.0020

BEATRIZ VASCONCELOS
MARQUES SALVADOR

23/11/2020 0800340-74.2019.8.12.0020

BEATRIZ VASCONCELOS
MARQUES SALVADOR

23/11/2020 0001379-42.2011.8.12.0046

Rezú Costa Ribeiro Filho

010.249.771-02

MUNICÍPIO DE
CHAPADÃO DO SUL

23/11/2020 0001379-42.2011.8.12.0046

Rezú Costa Ribeiro Filho

010.249.771-02

MUNICÍPIO DE
CHAPADÃO DO SUL

ROPV

Normal

23/11/2020

MARIO DOUGLAS SILVA

105.145.971-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$24.343,69

105.145.971-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$3.766,76

105.145.971-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69
R$1.220,21

23/11/2020
23/11/2020

2012.007868-4/2
2012.007868-4/2
2012.007868-4/2

MARIO DOUGLAS SILVA
MARIO DOUGLAS SILVA

JAIME MEDEIROS SOCIEDADE
37.673.038/0001-35
23/11/2020 0800282-42.2017.8.12.0020
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

JAIME MEDEIROS SOCIEDADE
37.673.038/0001-35
23/11/2020 0800282-42.2017.8.12.0020
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$211,61

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.933,21

23/11/2020 0800864-67.2020.8.12.0010

DEUSANI MARIA DE JESUS
SILVA

475.465.571-00
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23/11/2020 0800864-67.2020.8.12.0010

DEUSANI MARIA DE JESUS
SILVA

23/11/2020 0800864-67.2020.8.12.0010

DEUSANI MARIA DE JESUS
SILVA

Lacerda Advogadas Associadas
23/11/2020 0800864-67.2020.8.12.0010
S.S
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475.465.571-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$1.137,03

475.465.571-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.051,41

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.129,38

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$286,65

23/11/2020 0800864-67.2020.8.12.0010

Lacerda Advogadas Associadas
S.S

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

23/11/2020 0800864-67.2020.8.12.0010

Lacerda Advogadas Associadas
S.S

09.434.418/0001-81

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$17,20

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.132,08

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$816,85

HEDDERSON ALBUQUERQUE
23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010
MUNHOZ
HEDDERSON ALBUQUERQUE
23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010
MUNHOZ

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$135,31

THAIS CARBONARO FALEIROS
23/11/2020 0000415-42.2012.8.12.0037
ZENATTI

030.967.351-82

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.261,93

23/11/2020 0000415-42.2012.8.12.0037

THAIS CARBONARO FALEIROS
ZENATTI

030.967.351-82

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$572,74

23/11/2020 0000415-42.2012.8.12.0037

THAIS CARBONARO FALEIROS
ZENATTI

030.967.351-82

MUNICÍPIO DE FÁTIMA
DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$29,02

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$467,91
R$116,98

HEDDERSON ALBUQUERQUE
23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010
MUNHOZ

HEDDERSON ALBUQUERQUE
23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010
MUNHOZ

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010

ANTONIO CARLOS JORGE
LEITE

043.943.561-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$467,92

23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010

ANTONIO CARLOS JORGE
LEITE

043.943.561-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$116,98

24/11/2020 0812727-16.2017.8.12.0110

ROGERIO DE SA MENDES

816.470.001-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.761,83

816.470.001-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$440,46

020.453.351-19

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.761,83

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$440,46

HEDDERSON ALBUQUERQUE
23/11/2020 0801347-68.2018.8.12.0010
MUNHOZ

24/11/2020 0812727-16.2017.8.12.0110
24/11/2020 0812727-16.2017.8.12.0110

ROGERIO DE SA MENDES
DAIANE ROCHA SILVA

24/11/2020 0812727-16.2017.8.12.0110

DAIANE ROCHA SILVA

020.453.351-19

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020 0830718-41.2017.8.12.0001

BRUNO FERREIRA SEGAVA

025.371.601-26

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.557,88

24/11/2020 0830718-41.2017.8.12.0001

BRUNO FERREIRA SEGAVA

025.371.601-26

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$652,73

025.371.601-26

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$53,02

781.900.531-91

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.385,65

ROPV

Normal

Líquido

R$43.027,83

24/11/2020 0830718-41.2017.8.12.0001
24/11/2020 0815075-43.2017.8.12.0001

BRUNO FERREIRA SEGAVA
Vanderlei Rodrigues Ribeiro

24/11/2020 0203079-91.2009.8.12.0029

WILSON VILALBA XAVIER

012.445.481-03

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

24/11/2020 0203079-91.2009.8.12.0029

WILSON VILALBA XAVIER

012.445.481-03

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

24/11/2020 0203079-91.2009.8.12.0029

WILSON VILALBA XAVIER

012.445.481-03

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$15.121,78

24/11/2020 0800721-31.2014.8.12.0029

Taise Rech Sociedade Individual
30.553.380/0001-52
de Advocacia

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$7.200,98

24/11/2020 0800721-31.2014.8.12.0029

Taise Rech Sociedade Individual
30.553.380/0001-52
de Advocacia

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$109,66

006.034.021-51

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.475,76

ROPV

Normal

Líquido

R$8.969,72

24/11/2020 0800217-90.2020.8.12.0004

WANDERSON MARCEL VAZ
PEREIRA

24/11/2020 0801698-10.2014.8.12.0001

MARIA CLADIS SPENGLER

356.931.340-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

24/11/2020 0801698-10.2014.8.12.0001

ALEXANDRE MORAIS
CANTERO

813.185.291-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.691,54

24/11/2020 0801698-10.2014.8.12.0001

ALEXANDRE MORAIS
CANTERO

813.185.291-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$422,88

24/11/2020 0002587-03.2019.8.12.0007

ALTAIR LEONEL DA SILVA

110.117.001-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.036,70

935.640.078-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.744,98

Orçamentário

Normal

Líquido

R$57.634,63

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.880,95
R$742,99

24/11/2020

160148219.2014.8.12.0000/1

ELOI OLIVEIRA DA SILVA

24/11/2020

2011.013355-4

SIRLEI SANDANO

445.573.371-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020

2011.011905-9

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

2011.011905-9

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

2011.011905-9

MARIA HENRIQUETA DE
ALMEIDA

128.520.829-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$90,99

Maria de Fátima Ribeiro de
24/11/2020 0803703-54.2014.8.12.0017 Souza - Sociedade Unipessoal de 26.380.610/0001-51
Advocacia

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.103,58

Maria de Fátima Ribeiro de
24/11/2020 0803703-54.2014.8.12.0017 Souza - Sociedade Unipessoal de 26.380.610/0001-51
Advocacia

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$16,81

24/11/2020
24/11/2020
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INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.614,24

Maria de Fátima Ribeiro de
24/11/2020 0803703-54.2014.8.12.0017 Souza - Sociedade Unipessoal de 26.380.610/0001-51
Advocacia

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.473,14

Maria de Fátima Ribeiro de
24/11/2020 0803703-54.2014.8.12.0017 Souza - Sociedade Unipessoal de 26.380.610/0001-51
Advocacia

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$37,66

24/11/2020 0803703-54.2014.8.12.0017

MARIA JULIA DE OLIVEIRA DO
CARMO

026.335.421-07

24/11/2020 0807732-25.2019.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.306,26

24/11/2020 0807732-25.2019.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$19,89

141.238.511-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$49.125,86

141.238.511-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020
24/11/2020

2010.020126-3/45

Juvenal Avila de Oliveira

2010.020126-3/45

Juvenal Avila de Oliveira

2010.020126-3/45

Thays da Cruz Benites Avila de
Oliveira

021.325.131-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$49.125,86

2010.020126-3/45

Thays da Cruz Benites Avila de
Oliveira

021.325.131-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,68

24/11/2020 0800058-16.2018.8.12.0038

ALLAN VINICIUS DA SILVA

023.303.971-60

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$5.496,63

24/11/2020 0800058-16.2018.8.12.0038

ALLAN VINICIUS DA SILVA

023.303.971-60

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

24/11/2020 0800058-16.2018.8.12.0038

ALLAN VINICIUS DA SILVA

023.303.971-60

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$885,81

24/11/2020 0800848-65.2015.8.12.0018

CRISTIANA VASCONCELOS
BORGES MARTINS

445.849.701-49

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$3.323,85

24/11/2020 0800848-65.2015.8.12.0018

CRISTIANA VASCONCELOS
BORGES MARTINS

445.849.701-49

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$873,25

24/11/2020 0800848-65.2015.8.12.0018

CRISTIANA VASCONCELOS
BORGES MARTINS

445.849.701-49

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$169,15

437.372.851-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$9.965,85

09.144.772/0001-71

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.272,12

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$49,83

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$17.600,26

R$1.888,68

24/11/2020
24/11/2020

24/11/2020 0003217-80.2010.8.12.0005 EVANIR CAMPOS GONÇALVES
24/11/2020 0003217-80.2010.8.12.0005

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

24/11/2020 0003217-80.2010.8.12.0005

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020 1602436-55.2020.8.12.0000

ADAO VEDOVATO

143.302.611-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020 1602436-55.2020.8.12.0000

ADAO VEDOVATO

143.302.611-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

24/11/2020 1602436-55.2020.8.12.0000

ADAO VEDOVATO

143.302.611-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020 1602209-65.2020.8.12.0000

PEDRO PAULO DA ROCHA
BATISTA

338.254.911-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$20.322,10

24/11/2020 1602209-65.2020.8.12.0000

PEDRO PAULO DA ROCHA
BATISTA

338.254.911-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$3.112,99

24/11/2020 1602209-65.2020.8.12.0000

PEDRO PAULO DA ROCHA
BATISTA

338.254.911-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020 0803805-48.2019.8.12.0002

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.968,75

24/11/2020 1602210-50.2020.8.12.0000

REGINA CORDENUNSI
GANASSIN

595.331.531-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

Líquido

R$20.382,66

24/11/2020 1602210-50.2020.8.12.0000

REGINA CORDENUNSI
GANASSIN

595.331.531-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

REG. EST.
PREV

R$3.121,76

24/11/2020 1602210-50.2020.8.12.0000

REGINA CORDENUNSI
GANASSIN

595.331.531-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Preferencial

CUSTAS

R$102,69

984.986.651-91

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$541,87

055.395.318-41

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

447.324.901-82

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$6.441,31

ROPV

Normal

Líquido

R$15.057,47

24/11/2020 0803750-96.2016.8.12.0101
24/11/2020

2012.003188-2

24/11/2020 0805086-67.2018.8.12.0101

Victor Jorge Matos
MARIA APARECIDA DOS
SANTOS
CELANIRA RODRIGUES
BOEIRA RIBEIRO

24/11/2020 0831698-90.2014.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

24/11/2020 0831698-90.2014.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$229,30

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$697,83

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$2.720,56

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$696,69

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$66,21

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$417,65

003.884.701-94

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.885,52

003.884.701-94

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

REG. EST.
PREV

R$484,68

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$91,80

ROPV

Normal

Líquido

R$1.483,96

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
24/11/2020 0800137-89.2017.8.12.0018 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020

2012.000808-9
2012.000808-9
2012.000808-9

24/11/2020 0804152-50.2020.8.12.0001
24/11/2020 0806499-92.2016.8.12.0002
24/11/2020 0806499-92.2016.8.12.0002

MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

Seguradora Líder dos Consórcios
09.248.608/0001-04
do Seguro DPVAT S/A
Barbara Danielle Carneiro
Barbara Danielle Carneiro

24/11/2020 0806499-92.2016.8.12.0002

Barbara Danielle Carneiro

003.884.701-94

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020 0806499-92.2016.8.12.0002

Gilmar Jose Sales DiasSociedade Individual de
Advocacia

29.947.646/0001-62

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
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24/11/2020 0804470-33.2020.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

24/11/2020 0804470-33.2020.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda
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01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.083,42

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$16,50

026.336.351-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.745,24

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.384,34
R$605,82

24/11/2020 0800485-18.2018.8.12.0101

EDIPO DA SILVA SANTOS

24/11/2020 0801249-67.2009.8.12.0101

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA

24/11/2020 0801249-67.2009.8.12.0101

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

24/11/2020 0801249-67.2009.8.12.0101

FERNANDO ZANELLI
MITSUNAGA

714.243.181-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$38,95

24/11/2020 0804547-42.2020.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$642,90

24/11/2020 0804547-42.2020.8.12.0001

Vinicius Coutinho Consultoria e
Perícia S/S Ltda

01.088.089/0001-52

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$9,79

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/3

IVANILDE BARBOSA DE LIMA

286.451.201-78

MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

Líquido

R$378.526,08

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/3

IVANILDE BARBOSA DE LIMA

286.451.201-78

MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/3

NOGUEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S.S.

11.062.776/0001-52 MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

Líquido

R$65.711,90

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/3

NOGUEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S.S.

11.062.776/0001-52 MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$1.002,25

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/3

NOGUEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S.S.

11.062.776/0001-52 MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020

2011.031323-1

Pablo José De Barros Lopes

003.795.769-45

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020

2011.031323-1

Pablo José De Barros Lopes

003.795.769-45

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/2

IRENE BARBOSA DE LIMA

357.035.041-04

MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

Líquido

R$378.526,08

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/2

IRENE BARBOSA DE LIMA

357.035.041-04

MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/2

NOGUEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S.S.

11.062.776/0001-52 MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

Líquido

R$65.711,90

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/2

NOGUEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S.S.

11.062.776/0001-52 MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$1.002,25

24/11/2020

160110424.2018.8.12.0000/2

NOGUEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S.S.

11.062.776/0001-52 MUNICÍPIO DE ITAPORÃ Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

2012.008445-0

CLAUDIO ROBERTO
MONTEIRO AYRES

Normal

Líquido

R$66.274,91

2012.008445-0

CLAUDIO ROBERTO
MONTEIRO AYRES

R$10.936,02

24/11/2020

2012.008445-0

CLAUDIO ROBERTO
MONTEIRO AYRES

24/11/2020

2012.008445-0

Orçamentário

Normal

Líquido

R$48.245,64

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

561.709.551-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

561.709.551-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

561.709.551-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$2.108,78

CLAUDIO ROBERTO
MONTEIRO AYRES

561.709.551-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

IVETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SPAZZAPAN

011.662.538-48

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$255,73

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

RAFAEL CASTALDI SILVA

294.527.958-40

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.758,28
R$460,31

24/11/2020
24/11/2020

Orçamentário

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

RAFAEL CASTALDI SILVA

294.527.958-40

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

RGPS-INSS

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

RAFAEL CASTALDI SILVA

294.527.958-40

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$69,34

24/11/2020 0820773-93.2018.8.12.0001

ADILAR JOSE BETTONI

406.962.190-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.339,39

24/11/2020 0820773-93.2018.8.12.0001

ADILAR JOSE BETTONI

406.962.190-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$334,85

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

IVETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SPAZZAPAN

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$255,73

011.662.538-48

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

LEANDRO CASTALDI SILVA

015.724.799-65

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.758,28

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

LEANDRO CASTALDI SILVA

015.724.799-65

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$460,31

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

LEANDRO CASTALDI SILVA

015.724.799-65

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$69,34

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

IVETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SPAZZAPAN

011.662.538-48

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$685,67

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

IVETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SPAZZAPAN

011.662.538-48

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$62,90

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

IVETE APARECIDA DE
OLIVEIRA SPAZZAPAN

011.662.538-48

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$255,73

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

MARIANA CASTALDI SILVA

294.513.178-13

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.758,28

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

MARIANA CASTALDI SILVA

294.513.178-13

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$460,31

24/11/2020 0005772-85.2011.8.12.0021

MARIANA CASTALDI SILVA

294.513.178-13

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$69,34

406.962.190-34

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.383,21

406.962.190-34

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$345,80

851.358.101-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$966,37

851.358.101-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$241,59

098.768.518-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$68.814,16

WALLACE MARTINS BORGES

098.768.518-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

24/11/2020 0822096-46.2012.8.12.0001

PAULO ROBERTO DA SILVA
ROCHA

465.153.641-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$11.731,80

24/11/2020

JUVENILDO DUARTE DOS
SANTOS

338.577.331-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$233.810,23

24/11/2020 0820773-93.2018.8.12.0001
24/11/2020 0820773-93.2018.8.12.0001
24/11/2020 0801342-92.2017.8.12.0006
24/11/2020 0801342-92.2017.8.12.0006
24/11/2020
24/11/2020

2012.018170-9
2012.018170-9

2012.007878-7

ADILAR JOSE BETTONI
ADILAR JOSE BETTONI
Marcelle Botelho Lima deAbreu
Marcelle Botelho Lima deAbreu
WALLACE MARTINS BORGES
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338.577.331-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$37.865,95

338.577.331-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

ROPV

Normal

Líquido

R$94,39

ROPV

Normal

Líquido

R$1.031,42
R$257,86

25/11/2020 0800572-15.2016.8.12.0013

Juliano da Cunha Miranda

931.260.001-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

25/11/2020 0003089-02.2011.8.12.0013

Cristiane Alez Jara Teixeira
Ramos

772.476.551-00

MUNICÍPIO DE JARDIM

25/11/2020 0003089-02.2011.8.12.0013

Cristiane Alez Jara Teixeira
Ramos

772.476.551-00

MUNICÍPIO DE JARDIM

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

25/11/2020 0801569-37.2012.8.12.0013

Laudemir Sorrilha Gauna

016.555.641-29

MUNICÍPIO DE JARDIM

ROPV

Normal

Líquido

R$3.102,57

25/11/2020 0801593-31.2013.8.12.0013

AIDA ESCUDERO LEITE

638.737.701-30

MUNICÍPIO DE GUIA
LOPES DA LAGUNA

ROPV

Normal

Líquido

R$774,13

796.559.631-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$645,74

796.559.631-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$38,74

25/11/2020 0800264-89.2020.8.12.0028 ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA
25/11/2020 0800264-89.2020.8.12.0028 ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA
2011.019003-5

NEIDE FERREIRA DE SOUZA
COSTA

803.923.501-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$759,85

25/11/2020

2011.019003-5

NEIDE FERREIRA DE SOUZA
COSTA

803.923.501-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$61,61

25/11/2020

160425010.2017.8.12.0000/3

PEDRO AUGUSTO CARREIRA
BALIEIRO

072.162.221-64

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

Orçamentário

Normal

Líquido

R$17.306,38

25/11/2020

080245561.2017.8.11.6004/5

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.205,10

25/11/2020

2011.035299-6

OLDEMAR LUTZ

105.448.791-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

25/11/2020

2011.035299-6

OLDEMAR LUTZ

105.448.791-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$5.638,04

25/11/2020

2011.035299-6

ANTONIO IMADA

105.742.121-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$18.025,24

223.606.648-16

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.359,13

223.606.648-16

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$599,01

223.606.648-16

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$36,90

059.567.031-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$112.529,18

R$17.342,22

25/11/2020

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

25/11/2020 0801653-34.2018.8.12.0011

EDUARDO RODRIGO FERRO
CREPALDI

25/11/2020 0801653-34.2018.8.12.0011

EDUARDO RODRIGO FERRO
CREPALDI

25/11/2020 0801653-34.2018.8.12.0011

EDUARDO RODRIGO FERRO
CREPALDI

25/11/2020

2012.019861-8

MICHELI SILVA DE GOES

25/11/2020

2012.019861-8

MICHELI SILVA DE GOES

059.567.031-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

25/11/2020

2012.019861-8

MICHELI SILVA DE GOES

059.567.031-80

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$22.796,24

25/11/2020 1601142-02.2019.8.12.0000

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

25/11/2020 1601142-02.2019.8.12.0000

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$348,71

25/11/2020 1601142-02.2019.8.12.0000

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

25/11/2020 1601206-46.2018.8.12.0000

VOLPE CAMARGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

Líquido

R$141.220,09

25/11/2020 1601206-46.2018.8.12.0000

VOLPE CAMARGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

25/11/2020 0800850-97.2017.8.12.0007

MURILO ZENTEI AGUENA
NAKAZONE DE SOUZA

034.612.371-24

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.535,78

25/11/2020 0800850-97.2017.8.12.0007

MURILO ZENTEI AGUENA
NAKAZONE DE SOUZA

034.612.371-24

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$383,95

25/11/2020 0800850-97.2017.8.12.0007

APARECIDO MURILO DE
SOUZA

057.149.728-48

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.535,78

25/11/2020 0800850-97.2017.8.12.0007

APARECIDO MURILO DE
SOUZA

057.149.728-48

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$383,95

25/11/2020 0801289-11.2017.8.12.0007

MURILO ZENTEI AGUENA
NAKAZONE DE SOUZA

034.612.371-24

MUNICÍPIO DE
CASSILÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.215,81

25/11/2020 0801289-11.2017.8.12.0007

MURILO ZENTEI AGUENA
NAKAZONE DE SOUZA

034.612.371-24

MUNICÍPIO DE
CASSILÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$303,95

25/11/2020 0801289-11.2017.8.12.0007

APARECIDO MURILO DE
SOUZA

057.149.728-48

MUNICÍPIO DE
CASSILÂNDIA

ROPV

Normal

Líquido

R$1.215,81

25/11/2020 0801289-11.2017.8.12.0007

APARECIDO MURILO DE
SOUZA

057.149.728-48

MUNICÍPIO DE
CASSILÂNDIA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$303,95

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$5.489,57

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$883,14

390.427.311-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$48.859,89

390.427.311-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$7.757,71

390.427.311-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

2012.001129-9
2012.001129-9

MARIO SERGIO ROSA

2011.037018-3

APARECIDA AMORIM DA
COSTA NETO

2011.037018-3

APARECIDA AMORIM DA
COSTA NETO

2011.037018-3

APARECIDA AMORIM DA
COSTA NETO

25/11/2020 0843039-45.2016.8.12.0001

Almeida Santos Sociedade de
Advogados

10.513.791/0001-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$10.052,58

25/11/2020 0843039-45.2016.8.12.0001

Almeida Santos Sociedade de
Advogados

10.513.791/0001-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$153,09

25/11/2020 0825996-37.2012.8.12.0001

Flávio de Lima Souza

703.143.901-97

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.472,10
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703.143.901-97

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$629,54

703.143.901-97

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$46,06

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,55

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,30

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,64

NERION DIOVAN QUINCOZES

049.978.748-09

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$1.972,46

25/11/2020 0802864-29.2018.8.12.0101

SILVIO ELABRAS HADDAD

521.936.837-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.915,95

25/11/2020 0802864-29.2018.8.12.0101

SILVIO ELABRAS HADDAD

521.936.837-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

521.936.837-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.803,48

25.317.065/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$5.724,72

007.285.841-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$217,41

007.285.841-90

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$54,35

ROPV

Normal

Líquido

R$217,40
R$54,35

25/11/2020 0825996-37.2012.8.12.0001
25/11/2020 0825996-37.2012.8.12.0001
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

2012.001120-6
2012.001120-6
2012.001120-6
2012.001120-6

Flávio de Lima Souza
Flávio de Lima Souza
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

25/11/2020 0802864-29.2018.8.12.0101

SILVIO ELABRAS HADDAD

25/11/2020 0803648-98.2017.8.12.0017

Paulo Caetano - Sociedade
Individual de Advocacia

25/11/2020 0833142-95.2013.8.12.0001
25/11/2020 0833142-95.2013.8.12.0001

FELIPE DIAS DE QUEIROZ
FELIPE DIAS DE QUEIROZ

009.701.781-74

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

DIEGO AUGUSTO GRANZOTTO
25/11/2020 0833142-95.2013.8.12.0001
DE PINHO

009.701.781-74

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

25/11/2020

2011.014483-2/50006

MOACIR DA SILVA FRANCO

078.586.548-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$139.620,68

25/11/2020

2011.014483-2/50006

MOACIR DA SILVA FRANCO

078.586.548-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$22.745,66

25/11/2020

2011.014483-2/50006

MOACIR DA SILVA FRANCO

078.586.548-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

926.960.151-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$7.457,33

926.960.151-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.629,53

DIEGO AUGUSTO GRANZOTTO
25/11/2020 0833142-95.2013.8.12.0001
DE PINHO

25/11/2020 0800096-24.2020.8.12.0049 ROGER AUGUSTO DE SOUZA
25/11/2020 0800096-24.2020.8.12.0049 ROGER AUGUSTO DE SOUZA

926.960.151-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

25/11/2020 1601081-78.2018.8.12.0000

União Beneficente dos
Subtenentes e Sargentos das
Forças Armadas - UBSSFA

03.266.798/0001-06

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

Orçamentário

Normal

Líquido

R$1.685.343,74

25/11/2020 0001767-44.2007.8.12.0026

CLEBER SPIGOTI

806.236.111-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$641,82

806.236.111-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$160,46

162.573.161-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.194,51

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,38

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,24

25/11/2020 0800096-24.2020.8.12.0049 ROGER AUGUSTO DE SOUZA

25/11/2020 0001767-44.2007.8.12.0026
25/11/2020
25/11/2020

2012.001116-5
2012.001116-5

CLEBER SPIGOTI
LUIZ FLORES FILHO
MARIO SERGIO ROSA

25/11/2020

2012.001116-5

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

25/11/2020

2012.001116-5

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,59

25/11/2020

2012.001107-9

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,21

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,19

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,54

481.506.651-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.193,88

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,21

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,19

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,54

25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

2012.001107-9
2012.001107-9
2012.000827-8
2012.000827-8
2012.000827-8

MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
JEOVANI SOUZA LEMES
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

25/11/2020

2012.000827-8

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

25/11/2020

2011.032125-2

LEONISIO GARCIA LOPES

337.618.921-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$24.075,67

25/11/2020

2011.032125-2

LEONISIO GARCIA LOPES

337.618.921-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

25/11/2020 1600351-33.2019.8.12.0000

Gilberto Benites

368.193.281-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

Líquido

R$107.155,60

25/11/2020 1600588-67.2019.8.12.0000

WCM AMBIENTAL S/S

09.050.361/0001-17 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ Orçamentário

Normal

Líquido

R$75.357,77

25/11/2020 1600588-67.2019.8.12.0000

WCM AMBIENTAL S/S

09.050.361/0001-17 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$1.149,14

25/11/2020 1600588-67.2019.8.12.0000

WCM AMBIENTAL S/S

09.050.361/0001-17 MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

25/11/2020

2011.031956-3

MARIA ROSALINA DE ALMEIDA
DOMINGUES

048.984.648-31

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$39.620,04

25/11/2020

2011.031956-3

MARIA ROSALINA DE ALMEIDA
DOMINGUES

048.984.648-31

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

R$5.473,29

25/11/2020

2011.031956-3

MARIA ROSALINA DE ALMEIDA
DOMINGUES

048.984.648-31

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

013.535.221-56

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$15.457,31

013.535.221-56

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

25/11/2020
25/11/2020

2012.019953-1
2012.019953-1

Fernanda Grezzi Urt Dittmar
Fernanda Grezzi Urt Dittmar

Orçamentário
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013.535.221-56

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$4.664,00

181.512.051-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$15.457,29

181.512.051-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

181.512.051-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$4.664,00

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.194,51

25/11/2020

2012.001113-4

JOSE LEONEL DOS SANTOS

073.845.991-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

25/11/2020

2012.001113-4

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,38

25/11/2020

2012.001113-4

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,24

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,59

028.307.401-90

MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES

ROPV

Normal

Líquido

R$3.215,16

028.307.401-90

MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$841,28

25/11/2020

2012.001113-4

25/11/2020 0800691-37.2016.8.12.0025
25/11/2020 0800691-37.2016.8.12.0025
25/11/2020 0800691-37.2016.8.12.0025

MARIO SERGIO ROSA
FERNANDA RIBEIRO ROCHA
FERNANDA RIBEIRO ROCHA
FERNANDA RIBEIRO ROCHA

028.307.401-90

MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$149,97

353.335.967-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$12.193,88

25/11/2020

2012.000821-6

FRANCISCO CARLOS DA SILVA
MOREIRA

25/11/2020

2012.000821-6

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,21

25/11/2020

2012.000821-6

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,19

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,54

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,04

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,13

25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

2012.000821-6
2012.000819-9
2012.000819-9

MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,49

25/11/2020 0801328-63.2012.8.12.0013

Dorilane de Oliveira Veríssimo

562.893.751-72

MUNICÍPIO DE JARDIM

ROPV

Normal

Líquido

R$1.602,71

25/11/2020 0801328-63.2012.8.12.0013

Dorilane de Oliveira Veríssimo

562.893.751-72

MUNICÍPIO DE JARDIM

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE JARDIM

R$198,09

562.658.591-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.039,53

562.658.591-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$789,63

562.658.591-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$118,98

ROPV

Normal

Líquido

R$915,62

25/11/2020

2012.000819-9

25/11/2020 0801977-81.2019.8.12.0013
25/11/2020 0801977-81.2019.8.12.0013
25/11/2020 0801977-81.2019.8.12.0013

Ana Paula Barbosa Colucci
Ana Paula Barbosa Colucci
Ana Paula Barbosa Colucci

26/11/2020 0805111-29.2018.8.12.0021

Julie Carolina Sales de Oliveira

864.661.601-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020 0803764-53.2016.8.12.0110

Geraldo Magela Filho

204.747.411-68

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$95,15

26/11/2020 0803764-53.2016.8.12.0110

Geraldo Magela Filho

204.747.411-68

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$23,79

26/11/2020 0801465-56.2019.8.12.0027

MAICON VENICIO DE SOUZA
AMBROSIM

031.270.621-92

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$248,80

26/11/2020 0801465-56.2019.8.12.0027

MAICON VENICIO DE SOUZA
AMBROSIM

031.270.621-92

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$62,20

26/11/2020 0800198-49.2019.8.12.0027

NEIDE IVENE BENDER
PIEREZAN

005.240.599-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$765,63

26/11/2020 0800198-49.2019.8.12.0027

NEIDE IVENE BENDER
PIEREZAN

005.240.599-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$191,41

ROPV

Normal

Líquido

R$727,06

26/11/2020 0800416-85.2020.8.12.0013

Cintia Fagundes Romero

953.418.201-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020 0800338-91.2020.8.12.0013

Cintia Fagundes Romero

953.418.201-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$2.894,98

26/11/2020 0800522-47.2020.8.12.0013

Cintia Fagundes Romero

953.418.201-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.009,38

26/11/2020 0001825-75.2019.8.12.0010

Carla Zafaneli Dias dos Reis
Bongiovanni

021.431.909-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$819,83

26/11/2020 0001825-75.2019.8.12.0010

Carla Zafaneli Dias dos Reis
Bongiovanni

021.431.909-13

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$204,96

60.746.948/0001-12

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$389,66

60.746.948/0001-12

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$5,93

ROPV

Normal

Líquido

R$3.409,96

26/11/2020 0808986-64.2018.8.12.0002
26/11/2020 0808986-64.2018.8.12.0002

Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A

26/11/2020 0800413-33.2020.8.12.0013

Cintia Fagundes Romero

953.418.201-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020 0812651-93.2015.8.12.0002

ERNESTO BORGES
ADVOGADOS S/S

01.527.104/0001-11

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.107,70

26/11/2020 0812651-93.2015.8.12.0002

ERNESTO BORGES
ADVOGADOS S/S

01.527.104/0001-11

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$16,87

26/11/2020 0802366-07.2016.8.12.0002

OLIVEIRA & ANTUNES
ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.416.159/0001-17

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$729,92

26/11/2020 0802366-07.2016.8.12.0002

OLIVEIRA & ANTUNES
ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.416.159/0001-17

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$11,12

953.418.201-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$746,09

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.029,09

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$15,67

26/11/2020 0800418-55.2020.8.12.0013

Cintia Fagundes Romero

26/11/2020 0801687-70.2017.8.12.0002

Volpe Camargo Advogados
Associados S/S

26/11/2020 0801687-70.2017.8.12.0002

Volpe Camargo Advogados
Associados S/S
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07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.543,34

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$23,50

COSTA, MARFORI SOCIEDADE
19.964.870/0001-09
26/11/2020 0500018-60.2014.8.12.0002
DE ADVOGADOS

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$889,67

COSTA, MARFORI SOCIEDADE
19.964.870/0001-09
26/11/2020 0500018-60.2014.8.12.0002
DE ADVOGADOS

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$13,55

636.944.761-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$40.867,94

636.944.761-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0208156-31.2010.8.12.0002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$813,23

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0208156-31.2010.8.12.0002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$12,38

465.374.731-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$19.409,69

465.374.731-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$2.963,47

465.374.731-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0802490-19.2018.8.12.0002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.034,20

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0802490-19.2018.8.12.0002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$15,75

30.817.806/0001-38

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.033,19

30.817.806/0001-38

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$15,73

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$31,84

ROPV

Normal

Líquido

R$2.323,65

26/11/2020 0803981-90.2020.8.12.0002

Volpe Camargo Advogados
Associados S/S

26/11/2020 0803981-90.2020.8.12.0002

Volpe Camargo Advogados
Associados S/S

26/11/2020
26/11/2020

26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020

2012.003178-9

BENEDITO MONTEIRO DOS
SANTOS JUNIOR

2012.003178-9

BENEDITO MONTEIRO DOS
SANTOS JUNIOR

2012.004265-8/2

ANDREW ROBALINHO DA
SILVA FILHO

2012.004265-8/2

ANDREW ROBALINHO DA
SILVA FILHO

2012.004265-8/2

ANDREW ROBALINHO DA
SILVA FILHO

26/11/2020 0801703-24.2017.8.12.0002

Associação de Advogados da
Sanesul - ADVOSAN

26/11/2020 0801703-24.2017.8.12.0002

Associação de Advogados da
Sanesul - ADVOSAN

Ferreira & Novaes Sociedade de
13.333.277/0001-88
26/11/2020 0835762-41.2017.8.12.0001
Advogados
26/11/2020 0806122-87.2017.8.12.0002

Associação de Advogados da
Sanesul - ADVOSAN

30.817.806/0001-38

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

26/11/2020 0806122-87.2017.8.12.0002

Associação de Advogados da
Sanesul - ADVOSAN

30.817.806/0001-38

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$35,39

2011.018748-5

LOURDES DE ARRUDA MORAIS
VENDRUSCOLO

421.793.781-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$889,66

2011.018748-5

LOURDES DE ARRUDA MORAIS
VENDRUSCOLO

421.793.781-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$72,13

26/11/2020 0808031-33.2018.8.12.0002

Duque Estrada, Luz & Rigonatt
Paes Sociedade de Advogados
S/S

27.283.150/0001-06

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.181,57

26/11/2020 0808031-33.2018.8.12.0002

Duque Estrada, Luz & Rigonatt
Paes Sociedade de Advogados
S/S

27.283.150/0001-06

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$17,99

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0805790-52.2019.8.12.0002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

Líquido

R$801,53

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0805790-52.2019.8.12.0002 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$12,21

08.296.898/0001-07

MUNICÍPIO DE
ANGÉLICA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$95.460,42

08.296.898/0001-07

MUNICÍPIO DE
ANGÉLICA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

031.844.621-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$50.684,55

R$7.274,50

26/11/2020
26/11/2020

26/11/2020 1600554-58.2020.8.12.0000

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

26/11/2020 1600554-58.2020.8.12.0000

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

26/11/2020

2011.031958-7

Hernan Almeida Rodrigues

26/11/2020

2011.031958-7

Hernan Almeida Rodrigues

031.844.621-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

26/11/2020

2011.031958-7

Hernan Almeida Rodrigues

031.844.621-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

016.288.551-26

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.453,16

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

26/11/2020 0832234-62.2018.8.12.0001 CAIO MAGNO DUNCAN COUTO
26/11/2020

2011.012510-0

Izanilde Motta Alves Colombo

018.924.218-36

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020

2011.012510-0

Benedita Motta dos Santos

975.248.758-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$31.191,12

26/11/2020

2011.012510-0

Benedita Motta dos Santos

975.248.758-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

888.043.728-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$31.191,12

888.043.728-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

299.337.578-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$31.266,26

299.337.578-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$34.598,63
R$1.220,21

26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020

2011.012510-0
2011.012510-0
2011.012510-0

Ilza Alves Martins
Ilza Alves Martins
Jair Alves

2011.012510-0

Jair Alves

2011.012510-0

Neiva Isabel Silveira Guedes
Soares

197.058.670-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020

2011.012510-0

Neiva Isabel Silveira Guedes
Soares

197.058.670-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

26/11/2020

2011.012510-0

Neiva Isabel Silveira Guedes
Soares

197.058.670-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$11.963,45

26/11/2020

2011.012510-0

Neiva Isabel Silveira Guedes
Soares

197.058.670-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

26/11/2020
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282.155.088-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$31.191,12

282.155.088-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

676.934.588-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$31.191,13

Nildo Alves Santana

676.934.588-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

26/11/2020 1600899-58.2019.8.12.0000

Sergio Gonçalves

999.263.931-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$32.932,20

26/11/2020 1600899-58.2019.8.12.0000

Sergio Gonçalves

999.263.931-87

MUNICÍPIO DE
SIDROLÂNDIA

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

26/11/2020 0374751-91.2008.8.12.0001

MARIA CELESTE DA COSTA
E SILVA

141.490.101-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.842,64

26/11/2020 0374751-91.2008.8.12.0001

MARIA CELESTE DA COSTA
E SILVA

141.490.101-10

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$460,66

176.673.301-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$28.296,41

ROPV

Normal

Líquido

R$8.450,25

26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020

26/11/2020

2011.012510-0
2011.012510-0
2011.012510-0
2011.012510-0

2011.019854-3

Walter José
Walter José
Nildo Alves Santana

JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA

26/11/2020 0800486-61.2014.8.12.0030

Miriam Martins Gomes

010.561.911-63

MUNICÍPIO DE
BRASILÂNDIA

26/11/2020 0813062-42.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$17.330,69

26/11/2020 0813062-42.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$263,92

26/11/2020 0813062-42.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$8.717,87

26/11/2020 0813062-42.2015.8.12.0001

Lima, Pegolo & Brito Advocacia
S/S

09.144.772/0001-71

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$132,76

26/11/2020 0800716-17.2012.8.12.0049

MARCO ANTONIO NOVAES
NOGUEIRA

609.466.601-15

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

Líquido

R$957,38

26/11/2020 0800716-17.2012.8.12.0049

MARCO ANTONIO NOVAES
NOGUEIRA

609.466.601-15

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$239,35

26/11/2020 0800945-60.2018.8.12.0018

DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL

03.236.066/0001-73

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$682,33

26/11/2020

2012.015883-4

NATAL CAMARGO DA SILVA
FILHO

077.648.968-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$18.350,05

26/11/2020

2012.015883-4

NATAL CAMARGO DA SILVA
FILHO

077.648.968-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

26/11/2020

2012.015883-4

NATAL CAMARGO DA SILVA
FILHO

077.648.968-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$5.800,20

26/11/2020

2012.015883-4

NATAL CAMARGO DA SILVA
FILHO

077.648.968-29

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Xerox Comércio e Insdústria Ltda. 02.773.629/0001-08

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$250.807,87

Xerox Comércio e Insdústria Ltda. 02.773.629/0001-08

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PJ

R$3.820,97

Xerox Comércio e Insdústria Ltda. 02.773.629/0001-08

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

ROPV

Normal

Líquido

R$481,39

26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020

2012.015883-4
2012.015883-4
2012.015883-4

26/11/2020 0004584-64.2018.8.12.0101

RAUL GRIGOLETTI

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020 0004584-64.2018.8.12.0101

RAUL GRIGOLETTI

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$120,35

26/11/2020 0002483-20.2019.8.12.0101

RAUL GRIGOLETTI

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$481,39

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$120,35

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$361,04

232.180.459-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$90,26

ROPV

Normal

Líquido

R$337,87

26/11/2020 0002483-20.2019.8.12.0101
26/11/2020 0002520-47.2019.8.12.0101
26/11/2020 0002520-47.2019.8.12.0101

RAUL GRIGOLETTI
RAUL GRIGOLETTI
RAUL GRIGOLETTI

26/11/2020 0802944-90.2018.8.12.0101

JOSE EDILSON CAVALCANTE

312.659.951-68

MUNICÍPIO DE
DOURADOS

26/11/2020 0800460-63.2019.8.12.0038

Ana Paula Barbosa Colucci

562.658.591-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$898,11

26/11/2020 0800460-63.2019.8.12.0038

Ana Paula Barbosa Colucci

562.658.591-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$224,53

03.527.705/0001-50

MUNICÍPIO DE
ANASTÁCIO

Orçamentário

Normal

Líquido

R$67.765,03

03.527.705/0001-50

MUNICÍPIO DE
ANASTÁCIO

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

Orçamentário

Normal

Líquido

R$98.396,98

26/11/2020 1600262-10.2019.8.12.0000
26/11/2020 1600262-10.2019.8.12.0000

Comercial T & C LTDA
Comercial T & C LTDA

26/11/2020 1602036-12.2018.8.12.0000

Aparecido Leite de Oliveira

163.667.941-20

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

26/11/2020 1602036-12.2018.8.12.0000

Aparecido Leite de Oliveira

163.667.941-20

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

2011.018588-3

MARIA APARECIDA FERREIRA
FERRO

121.162.888-43

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$734,83

2011.018588-3

MARIA APARECIDA FERREIRA
FERRO

121.162.888-43

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$59,58

ROPV

Normal

Líquido

R$8.458,56

ROPV

Normal

Líquido

R$3.054,95

26/11/2020
26/11/2020

26/11/2020 0842463-23.2014.8.12.0001

FERNANDO LUIZ DA SILVA

004.262.951-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

26/11/2020 0805510-29.2016.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

250

26/11/2020 0805510-29.2016.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$794,16

26/11/2020 0805510-29.2016.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$121,70

26/11/2020 0805510-29.2016.8.12.0021

Sebastião Dias Machado

404.656.591-87

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$9.265,23

26/11/2020 0805510-29.2016.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.091,08

26/11/2020 0805510-29.2016.8.12.0021

IZABELLY STAUT

867.278.501-00

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$272,77

26/11/2020 0842463-23.2014.8.12.0001 CLÉA RODRIGUES VALADARES

279.058.531-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$822,05

26/11/2020 0842463-23.2014.8.12.0001 CLÉA RODRIGUES VALADARES

279.058.531-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$205,51

26/11/2020 0054192-50.2012.8.12.0001

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$2.805,28

26/11/2020 0054192-50.2012.8.12.0001

Vilela & Lopes Advogados
Associados S/S

08.296.898/0001-07

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$42,72

26/11/2020 0013689-21.2011.8.12.0001

ADAIR BENTO ARANTES

542.253.701-78

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$22.965,93

26/11/2020 0002070-76.2008.8.12.0041

Everton Mendes Loureiro

012.642.801-81

MUNICÍPIO DE RIBAS
DO RIO PARDO

ROPV

Normal

Líquido

R$14.208,27

26/11/2020 0002070-76.2008.8.12.0041

Everton Mendes Loureiro

012.642.801-81

MUNICÍPIO DE RIBAS
DO RIO PARDO

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$854,15

26/11/2020 0002070-76.2008.8.12.0041

Everton Mendes Loureiro

012.642.801-81

MUNICÍPIO DE RIBAS
DO RIO PARDO

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$4.190,22

MUNICÍPIO DE RIBAS
DO RIO PARDO

ROPV

Normal

Líquido

R$1.925,26

006.285.951-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.354,77

006.285.951-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$882,35

006.285.951-07

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$174,61

ERIKA NILVANIA PEREIRA
MIOLA

966.624.841-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$49.003,22

2011.026113-8

ALEXANDRE PIERIN DE
BARROS

542.483.291-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$29.224,43

2011.026113-8

ALEXANDRE PIERIN DE
BARROS

542.483.291-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

26/11/2020

2011.026113-8

ALEXANDRE PIERIN DE
BARROS

542.483.291-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$9.924,96

26/11/2020

2011.026113-8

ALEXANDRE PIERIN DE
BARROS

542.483.291-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

26/11/2020

2011.026113-8

LUIS RENATO MARCUSSI

445.245.951-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$269.712,57

445.245.951-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

CUSTAS

R$102,69

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$3.876,00

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.045,12

MARIO SERGIO ROSA

197.892.208-63

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$304,48

26/11/2020 0801049-34.2014.8.12.0037

ELISON YUKIO MIYAMURA

922.070.491-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$953,87

26/11/2020 0801049-34.2014.8.12.0037

ELISON YUKIO MIYAMURA

922.070.491-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$238,47

27/11/2020 0009311-05.2019.8.12.0110

Lorene Fernádez Dall Negro
Ferrari

298.350.701-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.634,59

27/11/2020 0009311-05.2019.8.12.0110

Lorene Fernádez Dall Negro
Ferrari

298.350.701-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$408,65

542.438.661-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$15.041,17

009.401.451-54

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$32.457,69

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$3.573,39

ROPV

Normal

Líquido

R$8.337,92

ROPV

Normal

Líquido

R$821,66
R$205,42

FUNADEP - Fundo Especial p/ o
26/11/2020 0002070-76.2008.8.12.0041 Aperfeiçoamento e o Desenv. das 05.505.050/0001-44
Atividades da Defensoria Pública
26/11/2020 0839416-41.2014.8.12.0001

RITA DE CÁSSIA DA SILVA
ROCHA

26/11/2020 0839416-41.2014.8.12.0001

RITA DE CÁSSIA DA SILVA
ROCHA

26/11/2020 0839416-41.2014.8.12.0001

RITA DE CÁSSIA DA SILVA
ROCHA

26/11/2020 0038686-87.2019.8.12.0001

26/11/2020
26/11/2020

26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020

2011.026113-8
2012.000816-8
2012.000816-8
2012.000816-8

27/11/2020 0001725-33.2018.8.12.0018

27/11/2020 0800640-50.2016.8.12.0017

27/11/2020 0802913-43.2018.8.12.0110

LUIS RENATO MARCUSSI
MARIO SERGIO ROSA
MARIO SERGIO ROSA

DENILSON MACHADO FARIA
LUIZ CARLOS FELIZARDO DA
SILVA

Chacha de Melo e Barbosa
22.088.559/0001-58
Pereira Sociedade de Advogados

27/11/2020 0802913-43.2018.8.12.0110

Fabia Jacob Macedo

017.308.589-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

27/11/2020 0800825-07.2019.8.12.010

HEDDERSON ALBUQUERQUE
MUNHOZ

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

27/11/2020 0800825-07.2019.8.12.010

HEDDERSON ALBUQUERQUE
MUNHOZ

884.290.081-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

501.024.191-91

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.398,09

501.024.191-91

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$40,06

008.272.841-01

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$814,26

27/11/2020 0800488-95.2019.8.12.0049

Roza Maria de Lima

27/11/2020 0800488-95.2019.8.12.0049

Roza Maria de Lima

27/11/2020 0802500-19.2016.8.12.0007

MICHAEL PATRICK DE
MORAES ASSIS
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008.272.841-01

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$203,56

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.483,35

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$370,84

ROPV

Normal

Líquido

R$18.875,35

27/11/2020 0808101-55.2015.8.12.0002

ILDA DUARTE DE LIMA

614.815.721-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

27/11/2020 0808101-55.2015.8.12.0002

LEONEL JOSE FREIRE

554.747.641-20

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.397,18

27/11/2020 0808101-55.2015.8.12.0002

LEONEL JOSE FREIRE

554.747.641-20

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$349,30

27/11/2020 0800048-06.2017.8.12.0038

Lidiani Andrea Gazote

954.019.971-91

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$6.870,40

27/11/2020 0800048-06.2017.8.12.0038

Lidiani Andrea Gazote

954.019.971-91

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$854,15

27/11/2020 0009447-48.2013.8.12.0001

DIEGO MARCELINO SILVA
BARBOSA

009.090.191-69

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$8.493,53

27/11/2020 0009447-48.2013.8.12.0001

DIEGO MARCELINO SILVA
BARBOSA

009.090.191-69

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

27/11/2020 0009447-48.2013.8.12.0001

DIEGO MARCELINO SILVA
BARBOSA

009.090.191-69

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.022,57

27/11/2020 0809798-10.2017.8.12.0110

ROGERIO DE SA MENDES

816.470.001-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.093,79

816.470.001-06

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$273,45

020.453.351-19

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.093,78

020.453.351-19

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$273,45

ROPV

Normal

Líquido

R$1.843,48

27/11/2020 0809798-10.2017.8.12.0110
27/11/2020 0809798-10.2017.8.12.0110
27/11/2020 0809798-10.2017.8.12.0110

ROGERIO DE SA MENDES
DAIANE ROCHA SILVA
DAIANE ROCHA SILVA

27/11/2020 0810456-38.2015.8.12.0002

Raimundo Ferreira da Silva

853.610.461-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

27/11/2020 0810456-38.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.284,49

27/11/2020 0810456-38.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$861,67

27/11/2020 0810456-38.2015.8.12.0002

RILZIANE GUIMARAES
BEZERRA DE MELO

689.527.831-15

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$162,20

27/11/2020 0001798-24.2016.8.12.0002

ELISIANE PINHEIRO

662.232.101-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$3.920,94

27/11/2020 0001798-24.2016.8.12.0002

ELISIANE PINHEIRO

662.232.101-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.059,62

27/11/2020 0001798-24.2016.8.12.0002

ELISIANE PINHEIRO

662.232.101-91

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$317,53

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

DORIANE DA SILVA MOURA

689.905.371-34

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$29.729,94

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$4.603,46

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$547,03

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$4.603,46

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$547,03

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.704,30

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$426,08

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$255,65

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

ORLANDO DUCCI NETO

695.566.951-68

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$63,91

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$1.193,01

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$298,25
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27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$255,65

27/11/2020 0801507-88.2016.8.12.0002

THAIS ANDRADE MARTINEZ
ACAMINE

012.812.291-99

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$63,90

27/11/2020 0800108-61.2020.8.12.0009

FABIANA DOS SANTOS
SANTANA

738.470.891-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$1.212,59

27/11/2020 0800158-87.2020.8.12.0009

Patrícia Alves Costa Cunha

815.228.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.195,96

27/11/2020 0800630-27.2017.8.12.0031

EVERTON DA SILVA FARIA

016.798.491-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.150,83

016.798.491-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$738,27

016.798.491-82

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$384,27

543.817.971-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.019,94

543.817.971-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$254,98

27/11/2020 0800630-27.2017.8.12.0031
27/11/2020 0800630-27.2017.8.12.0031
27/11/2020 0000628-61.2015.8.12.0031
27/11/2020 0000628-61.2015.8.12.0031

EVERTON DA SILVA FARIA
EVERTON DA SILVA FARIA
FRANCISCO ANDRADE NETO
FRANCISCO ANDRADE NETO

2011.018267-4

ISABEL DE JESUS PEREIRA
SANTOS

636.465.011-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$836,49

27/11/2020

2011.018267-4

ISABEL DE JESUS PEREIRA
SANTOS

636.465.011-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$67,82

27/11/2020

2011.018779-1

LUCIANA MOREIRA DA ROCHA
DIAS

392.901.581-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$801,45

27/11/2020

2011.018779-1

LUCIANA MOREIRA DA ROCHA
DIAS

392.901.581-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$64,98

27/11/2020

2011.018858-0

MARIA VANESSA DOS SANTOS
CHAVES

102.840.818-84

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.464,55

2011.018858-0

MARIA VANESSA DOS SANTOS
CHAVES

102.840.818-84

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$144,85

528.915.261-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$835,66

528.915.261-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$67,76

652.628.591-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$692,09

652.628.591-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$56,12

ROPV

Normal

Líquido

R$1.386,06

27/11/2020

27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020

2011.018991-5
2011.018991-5
2011.019018-3
2011.019018-3

NAILZA LEITE BULHOES SILVA
NAILZA LEITE BULHOES SILVA
ODETE FERNANDES VALDEZ
ODETE FERNANDES VALDEZ

27/11/2020

2011.019139-8

ORLY APARECIDA DA SILVA

126.469.701-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

27/11/2020

2011.019139-8

ORLY APARECIDA DA SILVA

126.469.701-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$137,08

27/11/2020

2011.019471-0

VALNECIRA BORGES
DOMINGUES

582.619.151-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$835,66

2011.019471-0

VALNECIRA BORGES
DOMINGUES

582.619.151-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$67,76

043.480.381-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$677,74
R$169,43

27/11/2020

27/11/2020 0800342-37.2020.8.12.0011

Kaio Vinícius Alcantara Nabhan
Kaio Vinícius Alcantara Nabhan

043.480.381-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

27/11/2020 0800217-15.2012.8.12.0055 ANGELINA DE FATIMA PRUCH

025.629.039-35

MUNICÍPIO DE SONORA

ROPV

Normal

Líquido

R$25.784,64

27/11/2020 0006103-28.2005.8.12.0005 ELCIMAR SERAFIM DE SOUZA

818.551.091-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$1.429,84

27/11/2020 0006103-28.2005.8.12.0005 ELCIMAR SERAFIM DE SOUZA

818.551.091-15

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$357,46

ROPV

Normal

Líquido

R$8.343,25

27/11/2020 0800342-37.2020.8.12.0011

27/11/2020 0801247-37.2019.8.12.0024

Volpe Camargo Advogados
Associados S/S

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO

27/11/2020 0801247-37.2019.8.12.0024

Volpe Camargo Advogados
Associados S/S

07.881.904/0001-12

MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$127,05

27/11/2020 0801247-37.2019.8.12.0024

Ruma Malha Oeste S/A

39.115.514/0001-28

MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO

ROPV

Normal

Líquido

R$1.101,45

27/11/2020 0801247-37.2019.8.12.0024

Ruma Malha Oeste S/A

39.115.514/0001-28

MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO
TABOADO

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$16,77

27/11/2020 0822918-30.2015.8.12.0001

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$1.662,05

27/11/2020 0822918-30.2015.8.12.0001

RAFAEL COLDIBELLI
FRANCISCO FILHO

010.171.671-09

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$415,51

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$3.100,76

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$807,64

27/11/2020 0802652-44.2019.8.12.0110

Silzomar Furtado de Mendonça

27/11/2020 0802652-44.2019.8.12.0110

Silzomar Furtado de Mendonça

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

27/11/2020 0802652-44.2019.8.12.0110

Silzomar Furtado de Mendonça

337.490.781-49

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$129,78

27/11/2020 0806131-50.2016.8.12.0110

SILWALTER HAGNER CANO
DA SILVA

011.335.341-39

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.798,26

27/11/2020 0806131-50.2016.8.12.0110

SILWALTER HAGNER CANO
DA SILVA

011.335.341-39

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

27/11/2020 0806131-50.2016.8.12.0110

SILWALTER HAGNER CANO
DA SILVA

011.335.341-39

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$620,91

27/11/2020 0816808-73.2019.8.12.0001

MARIA ESTELA DA SILVA
CASANOVA

728.843.711-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$702,16

27/11/2020 0816808-73.2019.8.12.0001

MARIA ESTELA DA SILVA
CASANOVA

728.843.711-68

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$175,54

023.235.801-08

MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE

ROPV

Normal

Líquido

R$2.384,60

30/11/2020 0842839-38.2016.8.12.0001

Fabiana dos Santos da Silva
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30/11/2020 0001798-24.2016.8.12.0002

GISELA HORBACH DRESCH

759.013.901-72

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

ROPV

Normal

Líquido

R$52.054,78

30/11/2020 0800658-57.2019.8.12.0020

ALENCAR PIROTTI TERRA

010.586.501-06

MUNICÍPIO DE RIO
BRILHANTE

ROPV

Normal

Líquido

R$16.442,43

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$4.910,52

004.985.251-55

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$663,49

058.525.348-03

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$65.744,45

Orçamentário

Normal

Líquido

R$134.927,63

30/11/2020 0800591-06.2020.8.12.0005 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
30/11/2020 0800591-06.2020.8.12.0005 BRUNO HENRIQUE CARDOSO
30/11/2020

2012.018171-6/4

JOSE JORGE CURY

30/11/2020

2012.009877-2

MARIA CRISTINA MENDES

500.517.091-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

30/11/2020

2012.007868-4/4

NILSON NUNES JARDIM

107.324.621-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$28.877,50

30/11/2020

2012.007868-4/4

NILSON NUNES JARDIM

107.324.621-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$4.490,98

489.941.381-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$238.119,28

489.941.381-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREV

R$39.355,27

489.941.381-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$4.942,57

Rikeli Pereira Paniagua

018.765.191-42

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$917,25

30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020

2012.009658-9/6
2012.009658-9/6
2012.009658-9/6

30/11/2020 0805700-15.2017.8.12.0002

PAULO AMERICO STOKKER
PAULO AMERICO STOKKER
PAULO AMERICO STOKKER

30/11/2020

2011.018786-3

LUCIANA PEREIRA DE CASTRO
OLIVEIRA

158.889.608-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$739,41

30/11/2020

2011.018786-3

LUCIANA PEREIRA DE CASTRO
OLIVEIRA

158.889.608-02

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$59,95

314.297.851-87

MUNICÍPIO DE
ANAURILÂNDIA

Orçamentário

Normal

Líquido

R$5.698,46

481.335.901-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$40.173,95

30/11/2020 1600674-38.2019.8.12.0000
30/11/2020

Idelfonso Firmino Alves

2010.020126-3/70

Antonia Bartolina da Silva Castro

2011.018565-6

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA
COSTA

294.666.601-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$686,64

2011.018565-6

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA
COSTA

294.666.601-87

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$55,67

30/11/2020 0800522-26.2015.8.12.0012

NASCIMENTO & CHERUBIM
ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.454.276/0001-66

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$768,85

30/11/2020 0800522-26.2015.8.12.0012

NASCIMENTO & CHERUBIM
ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.454.276/0001-66

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PJ

R$46,13

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$728,84

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$182,21

175.754.941-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$21.004,23

Orçamentário

Normal

Líquido

R$6.802,97

30/11/2020
30/11/2020

30/11/2020
30/11/2020

2012.018447-5/2
2012.018447-5/2

30/11/2020 1602221-79.2020.8.12.0000

Renata Barbosa Lacerda
Renata Barbosa Lacerda
MARIA DE LOURDES SARAVI
CARDOSO

30/11/2020

2012.018447-5/1

Olina Basqueira Bressan

148.267.041-00

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

30/11/2020

2012.018447-5/1

Renata Barbosa Lacerda

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$9.452,33

30/11/2020

2012.018447-5/1

Renata Barbosa Lacerda

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$554,38

421.955.431-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$2.386,25

384.553.151-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$208,19
R$52,05

30/11/2020

2012.018447-5/1

Renata Barbosa Lacerda

30/11/2020

160232603.2013.8.12.0000/1

TATIANA ALBUQUERQUE
CORREA KESROUANI

30/11/2020

160232603.2013.8.12.0000/1

TATIANA ALBUQUERQUE
CORREA KESROUANI

384.553.151-72

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

30/11/2020

2011.037428-4

ROBERTO SANTOS PINTO DE
ARRUDA

379.090.611-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$36.944,46

30/11/2020

2011.018808-5

LUCIANO MARINHO VENANCIO

773.275.781-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$759,92

30/11/2020

2011.018808-5

LUCIANO MARINHO VENANCIO

773.275.781-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$61,61

2011.017601-1

ELAINE CRISTINA TELES
PEREIRA

828.197.181-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$759,85

2011.017601-1

ELAINE CRISTINA TELES
PEREIRA

828.197.181-91

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$61,61

2011.017053-8

CLEBER VANDERLEI PINTO
COLPO

481.145.101-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$760,66

2011.017053-8

CLEBER VANDERLEI PINTO
COLPO

481.145.101-53

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$61,67

30/11/2020 0803082-83.2016.8.12.0018

Edileusa Moreira Silva

554.590.721-15

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$7.959,84

30/11/2020 0803082-83.2016.8.12.0018

Edileusa Moreira Silva

554.590.721-15

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE PARANAÍBA

R$983,80

005.136.091-80

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$376,23

005.136.091-80

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$94,06

421.753.051-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$23.048,97

Orçamentário

Normal

Líquido

R$40.079,98

30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020

30/11/2020 0803082-83.2016.8.12.0018

DAVID DE MOURA SOUZA

30/11/2020 0803082-83.2016.8.12.0018

DAVID DE MOURA SOUZA

30/11/2020

NILTON RODRIGUES DOS
SANTOS

2011.037390-7

30/11/2020

2011.005098-2

ALESSANDRE VIEIRA

518.433.661-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

30/11/2020

2011.005098-2

ALESSANDRE VIEIRA

518.433.661-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$1.220,21

30/11/2020

2011.005098-2

ALESSANDRE VIEIRA

518.433.661-34

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

R$14.003,63
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962.226.381-04

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$497.734,46

ROPV

Normal

Líquido

R$44.117,37

30/11/2020 0804001-86.2017.8.12.0002

NELSON CARLOS ALENCAR
DE MATOS

639.784.401-30

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
- INSS

30/11/2020 0800799-74.2018.8.12.0032

FERNANDA APARECIDA DE
SOUZA

019.631.141-16

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$33,40

601.001.921-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

Líquido

R$904,08

601.001.921-49

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$226,02

226.083.988-63

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

Líquido

R$2.188,92

226.083.988-63

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

INSS
- ADVOGADOS

R$553,00

226.083.988-63

MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$23,10

30/11/2020 0800051-58.2017.8.12.0038 ANDRÉIA PEREIRA CARDOSO,

018.966.781-81

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

Líquido

R$6.474,42

30/11/2020 0800051-58.2017.8.12.0038 ANDRÉIA PEREIRA CARDOSO,

018.966.781-81

MUNICÍPIO DE NIOAQUE

ROPV

Normal

RGPS-INSS

R$854,15

30/11/2020 0800481-06.2019.8.12.0049

VERA LUCIA MOTTA

069.573.388-51

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

Líquido

R$9.505,41

30/11/2020 0800481-06.2019.8.12.0049

VERA LUCIA MOTTA

069.573.388-51

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

PREVIDÊNCIA
DE ÁGUA
CLARA

R$1.472,24

30/11/2020 0800481-06.2019.8.12.0049

VERA LUCIA MOTTA

069.573.388-51

MUNICÍPIO DE ÁGUA
CLARA

ROPV

Normal

IRRF/PF

R$2.406,39

ROPV

Normal

Líquido

R$2.734,73

IRRF/PJ

R$41,65

30/11/2020 0800322-42.2014.8.12.0048
30/11/2020 0800322-42.2014.8.12.0048
30/11/2020 0800327-52.2017.8.12.0018
30/11/2020 0800327-52.2017.8.12.0018
30/11/2020 0800327-52.2017.8.12.0018

Rosemiro Batalha Lopes
Rosemiro Batalha Lopes
Daniela Peres Carósio
Daniela Peres Carósio
Daniela Peres Carósio

30/11/2020 0004463-96.2019.8.12.0005

Real Brasil Consultoria LTDA

07.957.255/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

30/11/2020 0004463-96.2019.8.12.0005

Real Brasil Consultoria LTDA

07.957.255/0001-96

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

ROPV

Normal

GILCLEA DA SILVA OLIVEIRA

511.297.601-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

Líquido

R$437.906,86

R$73.564,80

R$20.092,27

30/11/2020

2012.019636-0

30/11/2020

2012.019636-0

GILCLEA DA SILVA OLIVEIRA

511.297.601-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

REG. EST.
PREVAPOSENTADO

30/11/2020

2012.019636-0

GILCLEA DA SILVA OLIVEIRA

511.297.601-20

ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Orçamentário

Normal

IRRF/PF

Antônio Marcos Medeiros Silva

867.225.811-87

EMPRESA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO - EMHA

ROPV

Normal

Líquido

30/11/2020 0813112-29.2019.8.12.0001

R$7.153,16
R$18.362.346,81

TOTAL

Campo Grande, MS - 14/01/2021

Elioenai dos Santos Arruda

Monica Vogl

Coordenador de Cálculos de Liquidação de Precatórios

Diretora do Departamento de Precatórios

Precatório nº 0018098-09.2012.8.12.0000 (2012.017148-5)
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: João Paulo Nascimento Monteiro
Advogado: Henrique Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Renan Max Faetti (OAB: 15864/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/s
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Azevedo Pegolo (OAB: 10789/MS)
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do EDITAL/CASC/PGE/MS/N.º
001/2020 e diante da anuência do credor LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA S/S com a certidão de f. 96/97, homologo
o acordo direto e defiro o pagamento deste precatório ao beneficiário. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as
contribuições obrigatórias. Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento em relação ao
credor LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA S/S. Com relação ao credor JOÃO PAULO NASCIMENTO MONTEIRO, verifica-se
do teor da certidão de f. 96/97 que o credor possui penhoras registradas nos autos, cujos valores atualizados superam o valor
do seu crédito. Neste caso, considerando tratar-se de uma das hipóteses de indeferimento, prevista no item 5.1, VI do Edital do
Acordo, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Às providências.
Precatório nº 0018345-29.2008.8.12.0000 (2008.018345-6)
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Cleberson Wainner Poli Silva
Advogado: Joaquim José de Souza (OAB: 3354/MS)
Advogado: Cleberson Wainner Poli Silva (OAB: 5688/MS)
Advogado: Merle Cafure (OAB: 3203/MS)
Requerente: Merle Cafure
Advogado: Joaquim José de Souza (OAB: 3354/MS)
Advogado: Cleberson Wainner Poli Silva (OAB: 5688/MS)
Advogado: Merle Cafure (OAB: 3203/MS)
Requerente: Joaquim José de Souza
Advogado: Joaquim José de Souza (OAB: 3354/MS)
Advogado: Cleberson Wainner Poli Silva (OAB: 5688/MS)
Advogado: Merle Cafure (OAB: 3203/MS)
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Advogado: Leonardo Furtado Loubet (OAB: 9444/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Luciano Ribeiro da Fonseca
Advogado: Luciano Ribeiro da Fonseca (OAB: 7677/MS)
Interessado: Marco André Honda Flores
Advogado: Marco André Honda Flores (OAB: 6171/MS)
Interessado: Kelly Guimaraes de Mello Baumgartner
Advogada: Kelly Guimarães de Mello Baumgartner (OAB: 10143/MS)
Interessado: Antonio Reginaldo Vargas da Costa
Advogado: Antonio Reginaldo Vargas da Costa (OAB: 77084/RS)
Cessionário: Joaquim José de Souza & Advogados Associados
Advogado: Joaquim Jose de Souza (OAB: 3354B/MS)
Vistos, etc. Considerando a informação acostada pelo ente devedor à f. 786, expeçam-se os alvarás em favor de MERLE
CAFURE e CLEBERSON WAINNER POLI SILVA. Ademais, diante do ofício de f. 750 e, considerando que não foi atribuído efeito
suspensivo ao recurso interposto (f. 777/782), transfira-se o valor referente a 1/3 (um terço) do crédito pertencente à JOAQUIM
JOSÉ DE SOUZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS para o juízo da 12ª Vara Cível de Campo Grande, após as retenções dos
tributos e contribuições obrigatórias. Por fim, aguarde-se o julgamento do Agravo Interno 0018345-29.2008.8.12.0000/50003.
Às providências.
Precatório nº 0018345-29.2008.8.12.0000 (2008.018345-6)
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Cleberson Wainner Poli Silva
Advogado: Joaquim José de Souza (OAB: 3354/MS)
Advogado: Cleberson Wainner Poli Silva (OAB: 5688/MS)
Advogado: Merle Cafure (OAB: 3203/MS)
Requerente: Merle Cafure
Advogado: Joaquim José de Souza (OAB: 3354/MS)
Advogado: Cleberson Wainner Poli Silva (OAB: 5688/MS)
Advogado: Merle Cafure (OAB: 3203/MS)
Requerente: Joaquim José de Souza
Advogado: Joaquim José de Souza (OAB: 3354/MS)
Advogado: Cleberson Wainner Poli Silva (OAB: 5688/MS)
Advogado: Merle Cafure (OAB: 3203/MS)
Advogado: Leonardo Furtado Loubet (OAB: 9444/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Luciano Ribeiro da Fonseca
Advogado: Luciano Ribeiro da Fonseca (OAB: 7677/MS)
Interessado: Marco André Honda Flores
Advogado: Marco André Honda Flores (OAB: 6171/MS)
Interessado: Kelly Guimaraes de Mello Baumgartner
Advogada: Kelly Guimarães de Mello Baumgartner (OAB: 10143/MS)
Interessado: Antonio Reginaldo Vargas da Costa
Advogado: Antonio Reginaldo Vargas da Costa (OAB: 77084/RS)
Cessionário: Joaquim José de Souza & Advogados Associados
Advogado: Joaquim Jose de Souza (OAB: 3354B/MS)
Ante o pagamento integral do crédito, declaro extinto o presente procedimento de requisição de pagamento. Comunique-se
à origem e arquivem-se. Às providências.
Requisição de Pequeno Valor nº 0040248-18.2011.8.12.0000 (2012.003960-6)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Eder Luiz Pieczykolan
Advogado: Marcelo Alfredo Araújo Kroetz (OAB: 13893A/MS)
Requerido: Agencia Estadual de Metrologia - AEMS - MS
Proc. do Estado: Sônia Tomás de Oliveira e Silva (OAB: 1707/MS)
Ante o pagamento integral do crédito, declaro extinto o presente procedimento de requisição de pagamento. Comunique-se
à origem e arquivem-se. Às providências.
Precatório nº 1600036-10.2016.8.12.0000
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Salvador Nardo Ortiz
Advogado: Rubens Dário Ferreira Lobo Júnior (OAB: 3440A/MS)
Requerido: Município de Eldorado
Advogada: Irene Maria dos Santos Almeida (OAB: 4176/MS)
Cessionário: Antonio de Oliveira Filho
Advogada: Nelci Delbon de Oliveira Paulo (OAB: 11894/MS)
Requerente: Rubens Dário Ferreira Lobo Júnior
Advogado: Rubens Dário Ferreira Lobo Júnior (OAB: 3440A/MS)
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Interessado: Washington da Silva Ortiz
Advogado: Flávio de Araujo (OAB: 14676/MS)
Advogada: Marta Maria de Araujo (OAB: 25042/MS)
Considerando que a certidão e cálculos de f. 156-167 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem
como o valor a ser retido a título de Previdência e de Imposto de Renda, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no
prazo de 05 (cinco) dias manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência e
de Imposto de Renda. Entendendo o beneficiário ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos
sua isenção.Ficam os patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/
beneficiário apontado na certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado
correto o CPF para pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o
patrono indicar nos autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários
do beneficiário/credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado
anteriormente a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e
indicar o número do processo 1600036-10.2016.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1600046-41.2012.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Adolfo Fazecas Mariano
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Almir Monteiro da Costa
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Alberto Moraes de Souza
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Alda Helena Azevedo Barbosa da Silva Franco
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Alirio Leitun Filho
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Antonio João Garcia de Souza
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Auro Simões Pólvora
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Camila Barbosa Gutierrez da Silva
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Carlos Zanin de Almeida
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Cely Maura Uehara Nakasone
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: César Pereira Fraga
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Cleto Gonçalves da Silva
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Creuza Maria Faleiros de Oliveira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Dinamerico Flavio Macedo
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Domingos Sávio de Souza Mariúba
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Edivaldo Merisio
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Eduardo Francisco dos Santos Filho
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Elena Lima de Souza de Rezende
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Elova Diniz Ferreira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Evandro Eurico Faustino Dias
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Evandro Renato Rigotti
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Evodio Vargas
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Fátima Cardinal Buainaim
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Fausto Carneiro da Costa
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Fernando Saltão
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Francisco Vasquez Neto
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Gaspar Firmino da Cunha
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Geraldo Felipe Corrêa
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
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Requerente: Gildson Arimura Arima
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Gisela Luzia Fernandes Meireles
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Githinon Malta
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Hélio Loureiro Battilani
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Hélio Yudi Komiyama
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Herminio Fernandes
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Humberto da Silveira Bernardes
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Humberto Higa
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Ilídia Aparecida Miglioli
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Ito Miyahira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Ivanildo Silva
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Jair Rosa de Figueiredo
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: João Carlos Arakaki
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Joel Fernando Adreassi
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Jose Carlos Martos
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: José de Souza Filho
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: José Geraldo Enciso Puga
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Jose Robson Sâmara Rodrigues
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Júlio Vitorino da Silva
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Luiz Jorge Bossay
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Luiz Mario Anache
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Luiz Mario Mendes Leite Penteado
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Manoel Mendes Marchesi
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Marcia Alvares Machado Cerqueira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Marcia Regina Brandão de Freitas Barros
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Marco Antônio de Alencar Maymone
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Marco Antonio Montandon
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Marcos Fernandes Borges
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Marcos Higa
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Mari Emilia Brancher
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Maria de Fátima Martins Gutierrez Ponce
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Maria de Lourdes Nascimento de Araújo
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Maria Helena Simoes Correa Maymone
Advogada: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Mirian Cunha Barbosa Lima
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Maxwell Thome Gomes
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Nelson Aparecido Paula Garcia
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Newton Stefano Takazono
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Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Otávio Bataglin Portela
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Paulo Cesar Limão Montilha
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Paulo Tiyo Jikumura
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Pedro Celso Oliveira Fernandes
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Pedro Silveira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Raul Hernandes da Rosa
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Roberto Abrão de Oliveira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Roberto Teixeira Filho
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Ronivaldo Rodrigues Pereira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Rosana Ribeiro Martins
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Sergio Kiyoshi Shimabucuro
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Vanio Cesar da Silva Queiroz
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Vania Ferreira Fiori
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Reqte: Wilma Loureiro Leite
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Wilson Costa Mendes
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Wilson Roberto Mariano de Oliveira
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Adilson Mario Roman
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Alfredo Nimer
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Orlando Costa Marques Leite
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: José Márcio Mesquita
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Jose Carlos Sanches Monaco
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Antônio Dacal Júnior
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Arnaldo Jordão de Almeida Serra
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: Arsil Silva Garcez
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerente: José Carlos Lobato Mesquita
Advogado: Elenice Pereira Carille (OAB: 1214/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Eimar Souza Schröder Rosa (OAB: 6032/MS)
Procurador: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600098-64.2013.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Neide Maria Fonzar de Rezende
Advogada: Lara Paula Rabelo Bleyer Wolff (OAB: 7749/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020,
e tendo em vista a anuência da credora com a certidão e com os cálculos de f. 728/732, homologo o acordo direto e defiro o
pagamento deste precatório à beneficiária. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Nos
termos do art. 31, § 1º, da Resolução 303/2019, defiro o pagamento do valor do acordo, mediante transferência bancária para a
conta de titularidade da procuradora constituída às f. 739/740. Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto
o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem
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à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600133-90.2013.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Resolução 87/2013 - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Elenilton Borges de Oliveira
Advogado: Francisco das Chagas de Siqueira Júnior (OAB: 11229/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento
deste precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias.
Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao
Juízo da execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600144-66.2013.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Luiz Candido Escobar
Advogado: Geraldo Escobar Pinheiro (OAB: 2201/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado: Eimar Souza Schröder Rosa (OAB: 6032/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento
deste precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias.
Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao
Juízo da execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600151-50.2012.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 3ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Roseli Alves Torres
Advogado: Roseli Alves Torres (OAB: 5734/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do EDITAL/CASC/PGE/MS/N.º
001/2020 e diante da anuência (f. 48/49) da credora com a certidão e com o cálculo de f. 38/42, homologo o acordo direto e
defiro o pagamento deste precatório à beneficiária. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias.
Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da
execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600458-77.2019.8.12.0000
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Hstu Serviços de Saúde Ltda
Advogado: Jéssica da Silva Viana (OAB: 14851/MS)
Requerido: Município de Bandeirantes
Considerando a liquidação deste precatório apontado na certidão e cálculos de f. 36-37 a qual informa o valor a ser pago em
favor do(s) beneficiário(s) fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar(em) acerca
do valor a ser recebido.Ficam os patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF
do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será
considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/
credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro
de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com
cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/
dadosBancarios.php e indicar o número do processo 1600458-77.2019.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1600936-85.2019.8.12.0000
Comarca de São Gabriel do Oeste - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Luiz Cezar Nunes
Advogado: Franco Guerino de Carli (OAB: 9540/MS)
Requerido: Município de São Gabriel do Oeste
Considerando que a certidão e cálculos de f. 215-217 informam o valor a ser pago em favor do credor beneficiado com o
pedido de pagamento preferencial, fica o mesmo intimado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca do
valor a ser recebido bem como do valor a ser retido a título de Imposto de Renda. Entendendo o beneficiário ser isento do tributo
indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para, querendo, no mesmo
prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima informado, sendo que
decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF
ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para cadastramento ou para
correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado a partir da publicação
deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá acessar o link do Tribunal
de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo 1600936-85.2019.8.12.0000 e
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CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1600941-10.2019.8.12.0000
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Celso Soares do Nascimento
Advogada: Madalena de Matos dos Santos (OAB: 5722/MS)
Requerido: Município de Amambai
Considerando que a certidão e cálculos de f. 49-51 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como o
valor a ser retido a título de Previdência e de Imposto de Renda, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de
05 (cinco) dias manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência e de Imposto
de Renda. Entendendo o beneficiário ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.
Ficam os patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário
apontado na certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o
CPF para pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono
indicar nos autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do
beneficiário/credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado
anteriormente a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e
indicar o número do processo 1600941-10.2019.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601141-17.2019.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Astolfi Bottega e Galvão Advogados Associados
Advogado: Carlos Alberto Galvão Filho (OAB: 7868/MS)
Requerido: Município de Dourados
Considerando a certidão retificadora de f. 69-70 fica o beneficiário intimado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
requerer o que entender de direito.
Precatório nº 1601363-19.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: ELZA APARECIDA SILVA KOMATSU
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 68-71 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601363-19.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601384-92.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Virginia Ramos Castilho
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 72-75 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601384-92.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601413-45.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Elaine Cristina de Souza
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 46-49 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
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ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601413-45.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601418-67.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Rejane Tiago de Freitas Machado
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 57-60 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601418-67.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601451-57.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Silvia Rosa de Moraes
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 56-59 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601451-57.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601465-41.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Antônio Marcos Ramos da Silva
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 66-69 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601465-41.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601466-26.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Maria Stela Fenandes Oliveira
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 70-73 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
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informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601466-26.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601470-63.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: José Mendes Cardoso
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 108-113 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem
como o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601470-63.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601478-40.2018.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: IZAIAS MARTINS SEVERINO
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba
Considerando que a certidão e cálculos de f. 69-72 informam o valor a ser pago em favor do(s) beneficiário(s), bem como
o valor a ser retido a título de Previdência, fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
manifestar(em) acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência. Entendendo o beneficiário
ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os patronos intimados para,
querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima
informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de
falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para
cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado
a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá
acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o número do processo
1601478-40.2018.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1601498-60.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: LUZIA GOMES DE LIMA
Advogado: Sebastião Fernando de Souza (OAB: 5339/MS)
Requerido: Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - Ageprev
Interessado: Sebastião Fernando de Souza
Advogado: Sebastião Fernando de Souza (OAB: 5339/MS)
Diante do petitório de f. 94/95, retifique-se o percentual a ser destacado a título de honorários contratuais, conforme contrato
apresentado. Às providências.
Precatório nº 1601708-82.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Valdir Costa dos Santos
Advogado: Aquiles Paulus (OAB: 5676/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se à
origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1601980-42.2019.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Antonio Jacinto de Souza
Advogado: David de Moura Souza (OAB: 18663/MS)
Requerido: Município de Paranaíba/MS
Considerando que a certidão e cálculos de f. 68-69 informam o valor a ser pago em favor do credor beneficiado com o
pedido de pagamento preferencial, bem como o valor a ser retido a título de Previdência, fica o mesmo intimado para, querendo,
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no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência.
Entendendo o beneficiário ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os
patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na
certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para
pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos
autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/
credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente
a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o
número do processo 1601980-42.2019.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1602157-06.2019.8.12.0000
Comarca de Bela Vista - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Carmelindo Magalhães 25697080115
Advogado: Vandrei Nogueira dos Santos (OAB: 16365/MS)
Requerido: Município de Bela Vista
Interessado: Vandrei Nogueira dos Santos
Advogado: Vandrei Nogueira dos Santos (OAB: 16365/MS)
Anote-se o destaque dos honorários contratuais, bem como a informação constante da decisão de f. 46/47, na qual menciona
a existência de ação de improbidade administrativa ajuizada contra o sócio administrador CARMELINDO MAGALHÃES, nos
autos do processo n.º 0800364-27.2017.8.12.0003. Às providências.
Precatório nº 1602363-20.2019.8.12.0000
Comarca de Bandeirantes - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Edina Fatima da Silva
Advogado: Fernanda Ribeiro Rocha (OAB: 16705/MS)
Requerido: Município de Bandeirantes
Considerando a liquidação deste precatório apontado na certidão e cálculos de f. 61 a qual informa o valor a ser pago em
favor do(s) beneficiário(s) fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar(em) acerca
do valor a ser recebido.Ficam os patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF
do credor/beneficiário apontado na certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será
considerado correto o CPF para pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/
credor, deverá o patrono indicar nos autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro
de dados bancários do beneficiário/credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com
cadastro já realizado anteriormente a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/
dadosBancarios.php e indicar o número do processo 1602363-20.2019.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados
bancários.
Precatório nº 1602476-37.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Freud Jacques Teixeira
Advogado: Aparecido Luz (OAB: 21879/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Procuradoria Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (OAB: 31/MS)
Ante o pagamento integral do crédito, declaro extinto o presente procedimento de requisição de pagamento. Comunique-se
à origem e arquivem-se. Às providências.
Precatório nº 1604059-62.2017.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Orocídio de Araújo - ME
Advogado: Eduardo da Silva Bronze (OAB: 12250/MS)
Requerido: Município de Campo Grande
Desse modo, considerando que a insurgência do credor e os fundamentos por ele utilizados dizem respeito aos critérios do
cálculo judicial, remeta-se a certidão e cálculos de f. 83/85 e a impugnação de f. 88/93 para apreciação do Juízo da Execução,
nos termos do art. 23, § 2º, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Às providências.
Precatório nº 1601423-55.2019.8.12.0000
Comarca de Sete Quedas - Vara Única
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Energel Construções Elétricas Ltda
Advogado: Carlos Alberto de Jesus Marques (OAB: 4862/MS)
Requerido: Município de Sete Quedas
Interessado: Carlos Alberto de Jesus Marques
Considerando a informação de f. 160 a qual aponta que a empresa está inativa e os sócios são falecidos fica o beneficiário
Energel Construções Elétricas Ltda intimado para no prazo de 05 (cinco) dias para requerer o que de direito.
Precatório nº 0021758-45.2011.8.12.0000 (2011.021594-2)
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Roberta de Sá Almeida
Advogada: Roberta de Sá Almeida (OAB: 10201/MS)
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Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora: Miriam Noronha Mota Gimenez
Sendo assim, os cálculos determinados às f. 184/186 devem ser realizados até a data do depósito realizado pelo ente devedor,
realizando-se concomitantemente a amortização, e, então, passa-se à apuração de eventual saldo remanescente, naquela
data. Após, havendo saldo devedor, este será calculado nos termos da modulação estabelecida pelas Ações Declaratórias de
Inconstitucionalidade 4357 e 44465, até a data do efetivo depósito na subconta vinculada a estes autos, passando-se, então
a ser atualizada pelos índices da conta única. Ante o exposto, a despeito do acórdão de f. 134/152, considerando a expressa
manifestação do Conselho Nacional de Justiça sobre a vinculação deste Tribunal de Justiça aos julgamentos proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal e atos do Conselho Nacional de Justiça relativos ao tema, refaçam-se os cálculos conforme alhures
determinado. Arquive-se. Às providências.
Precatório nº 0921070-68.2005.8.12.0000 (2005.921070-8)
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Yolanda Sayd Manvailer Espólio
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Sarah Filgueiras Monte Alegre de Andrade Silva (OAB: 4662A/MS)
Procurador: Eimar Souza Schoder Rosa (OAB: 6032/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Habilitado: Jeanete Sayd Manvailer Zainko
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Advogado: Rossi Lourenço Advogados (OAB: 239/MS)
Habilitado: Maria Aparecida Manvailler Fialkowski
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Advogado: Rossi Lourenço Advogados (OAB: 239/MS)
Habilitado: Eliana Katie Sayd Monvailer Cruz
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Advogado: Rossi Lourenço Advogados (OAB: 239/MS)
Requerente: Rossi Lourenço Advogados
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o exposto, e com estrita observância à modulação dos efeitos das AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
n.º 4.357 e n.º 4.425 e atos do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, determino que a Coordenaria responsável refaça os
cálculos deste precatório, levando-se em conta a existência de levantamento de valor incontroverso para a apuração de eventual
saldo remanescente
Precatório nº 1600126-84.2012.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Letícia Arcurio
Advogado: Henrique Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Pegolo (OAB: 10789/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Requerente: Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/s
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Pegolo (OAB: 10789/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do EDITAL/CASC/PGE/MS/N.º
001/2020 e diante da anuência (f. 490) dos credores com as certidões e com os cálculos de f. 477/485, homologo o acordo
direto e defiro o pagamento deste precatório aos beneficiários. Quanto a informação constante da certidão de f. 477/478 de
que a credora LETÍCIA ARCURIO é assistida/representada por sua mãe Isabel Arcurio, infere-se dos autos que a credora já
atingiu a maioridade, juntando, inclusive, nova procuração (f. 491) sem fazer menção a representação. Outrossim, não há outros
elementos nos autos que indique a manutenção da assistência, razão pela qual não há, em tese, impedimento para que o
pagamento seja feito diretamente à credora. Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias.
Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da
execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 0021758-45.2011.8.12.0000 (2011.021594-2)
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Roberta de Sá Almeida
Advogada: Roberta de Sá Almeida (OAB: 10201/MS)
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora: Miriam Noronha Mota Gimenez
Sendo assim, os cálculos determinados às f. 184/186 devem ser realizados até a data do depósito realizado pelo ente devedor,
realizando-se concomitantemente a amortização, e, então, passa-se à apuração de eventual saldo remanescente, naquela
data. Após, havendo saldo devedor, este será calculado nos termos da modulação estabelecida pelas Ações Declaratórias de
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Inconstitucionalidade 4357 e 44465, até a data do efetivo depósito na subconta vinculada a estes autos, passando-se, então
a ser atualizada pelos índices da conta única. Ante o exposto, a despeito do acórdão de f. 134/152, considerando a expressa
manifestação do Conselho Nacional de Justiça sobre a vinculação deste Tribunal de Justiça aos julgamentos proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal e atos do Conselho Nacional de Justiça relativos ao tema, refaçam-se os cálculos conforme alhures
determinado. Arquive-se. Às providências.
Precatório nº 0921070-68.2005.8.12.0000 (2005.921070-8)
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Yolanda Sayd Manvailer Espólio
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Sarah Filgueiras Monte Alegre de Andrade Silva (OAB: 4662A/MS)
Procurador: Eimar Souza Schoder Rosa (OAB: 6032/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Habilitado: Jeanete Sayd Manvailer Zainko
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Advogado: Rossi Lourenço Advogados (OAB: 239/MS)
Habilitado: Maria Aparecida Manvailler Fialkowski
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Advogado: Rossi Lourenço Advogados (OAB: 239/MS)
Habilitado: Eliana Katie Sayd Monvailer Cruz
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Advogado: Rossi Lourenço Advogados (OAB: 239/MS)
Requerente: Rossi Lourenço Advogados
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Aldivino Antonio de Souza Neto (OAB: 7828/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o exposto, e com estrita observância à modulação dos efeitos das AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
n.º 4.357 e n.º 4.425 e atos do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, determino que a Coordenaria responsável refaça os
cálculos deste precatório, levando-se em conta a existência de levantamento de valor incontroverso para a apuração de eventual
saldo remanescente
Precatório nº 1600126-84.2012.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Letícia Arcurio
Advogado: Henrique Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Pegolo (OAB: 10789/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Requerente: Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/s
Advogado: Henrique da Silva Lima (OAB: 9979/MS)
Advogado: Guilherme Ferreira de Brito (OAB: 9982/MS)
Advogado: Paulo de Tarso Pegolo (OAB: 10789/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do EDITAL/CASC/PGE/MS/N.º
001/2020 e diante da anuência (f. 490) dos credores com as certidões e com os cálculos de f. 477/485, homologo o acordo
direto e defiro o pagamento deste precatório aos beneficiários. Quanto a informação constante da certidão de f. 477/478 de
que a credora LETÍCIA ARCURIO é assistida/representada por sua mãe Isabel Arcurio, infere-se dos autos que a credora já
atingiu a maioridade, juntando, inclusive, nova procuração (f. 491) sem fazer menção a representação. Outrossim, não há outros
elementos nos autos que indique a manutenção da assistência, razão pela qual não há, em tese, impedimento para que o
pagamento seja feito diretamente à credora. Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias.
Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da
execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Agravo Regimental Cível nº 0006627-11.2003.8.12.0000/50014
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Engesul - Engenharia de Mato Grosso do Sul Ltda
Advogado: Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (OAB: 14445/MS)
Agravado: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Procurador: Paulo José Dietrich (OAB: 9634/MS)
Procurador: Sérgio Willian Annibal (OAB: 5498/MS)
Interessado: Cleiton Sérgio Janiski
Advogado: Rodrigo Rodrigues de Almeida (OAB: 11251/MS)
Cessionári: Maria Jaci Sagmeister
Advogado: Getulio Ribas (OAB: 3484/MS)
Interessada: Mariana Bais Mujica
Advogada: Mariana Baís Mujica (OAB: 12624/MS)
Interessado: Gisele Baís
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Advogada: Mariana Baís Mujica (OAB: 12624/MS)
Diante da decisão proferida nos autos principais, com declaração de extinção do precatório, fica evidente o prejuízo à
análise do presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO interposto por Engesul - Engenharia de
Mato Grosso do Sul Ltda. Traslade-se para estes autos cópia da decisão prolatada no procedimento principal, conforme já
determinado naquele expediente. Após, arquivem-se. Às providências.
Precatório nº 0007383-10.2009.8.12.0000 (2009.007383-5)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Engesul Engenharia de Mato Grosso do Sul
Procurador: Gilberty da Costa Miglioli
Advogado: Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (OAB: 14445/MS)
Requerido: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Procurador: Paulo José Dietrich (OAB: 9637/MS)
Advogado: Daniel Zanforlim Borges (OAB: 7614/MS)
Traslade-se cópia da decisão de f. 5.502/5.504 dos autos de precatório n. 0006627-11.2003.8.12.0000. Outrossim,
conforme apontado às f. 390/391, este precatório é complementar daqueles autos, no qual foi reconhecido o saldo negativo de
R$ 15.550.463,11 (quinze milhões quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos). Ante o
exposto, declaro a extinção deste precatório. Arquive-se. Às providências.
Precatório nº 0016929-84.2012.8.12.0000 (2012.016187-9)
Comarca de Campo Grande - Resolução 87/2013 - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Luciene Ibanez Quinhones
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Luiz Afonso Junot Morisson
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Luiz Antonio de Jesus Saran
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Nilvia Brito
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Paulo Roberto Martins
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Pedro Alves Gonçalves
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Silvia Amaral Siqueira
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: André de Affonseca e Silva
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Ary Metz
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Augustinho Alves de Souza Filho
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Abel Rezende
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Clea Themis Fialho de Oliveira Correa da Costa
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Delmir Erno Schweich
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Fabrício de Souza Santana
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Fany Gomes da Silva
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Flavio Teixeira
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Gabriela Gonçalves Pereira da Silva
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Com efeito, a advogada JESY LOPES PEIXOTO juntou às f. 611/612 cópia do contrato de prestação de serviços
advocatícios, celebrado com o credor ANDRÉ DE AFFONSECA E SILVA, pugnando pelo destaque dos honorários
contratuais. Manifestou ainda interesse em celebrar o acordo direto com o ente devedor. Assim, nos termos do art. 8º,
§ 3º, da Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, defiro o pleito de destaque dos honorários
contratuais, nos limites estabelecidos no instrumento de f. 611/612. Outrossim, no que tange à manifestação da
advogada em celebrar acordo direto sobre o crédito decorrente dos honorários contratuais ajustados com o credor
ANDRÉ DE AFFONSECA E SILVA e tendo em vista a anuência da procuradora (f. 610) com a certidão e com os cálculos
de f. 592/596, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste precatório à beneficiária, o que faço com fulcro
no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020. Expeça-se o
alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Às providências.
Precatório nº 0020898-10.2012.8.12.0000 (2012.019154-2)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
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Requerente: Rogério de Sá Mendes
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerente: Benedito Modesto
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerente: Celço Severo Coelho
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerente: Benedito Ribeiro da Silva
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Reqte: Silvana Aparecida Pereira da Silva
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento
deste precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias.
Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao
Juízo da execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 0023189-80.2012.8.12.0000 (2012.020552-8)
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Carlos da Silva
Advogado: Fernando Marin Carvalho (OAB: 7363/MS)
Requerente: Fernando Marin Carvalho
Advogado: Fernando Marin Carvalho (OAB: 7363/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 0034129-41.2011.8.12.0000 (2011.032302-9)
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Carlito Joaquim (Representado(a) pelo Curador)
Advogado: Edir Lopes Novaes (OAB: 2633/MS)
Advogado: João Catarino T. Novaes (OAB: 2271/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020,
e tendo em vista a anuência do credor com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste precatório ao
beneficiário. Considerando que o beneficiário é interditado, oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando a abertura de
conta poupança com movimentação vinculada à ordem judicial, a qual servirá para depósito do valor do acordo. Isso porque no
exercício da gestão de precatório, esta Vice-Presidência não exerce função jurisdicional, mas administrativa, impondo-se que
a autorização para o levantamento e a respectiva prestação de contas, se houver, sejam apreciadas pelo juízo competente. Às
providências.
Precatório nº 1600102-24.2013.8.12.0000
Comarca de Outros Tribunais - Outros Tribunais
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Venâncio Caputti Neto
Advogado: Robinson Fernando Alves (OAB: 8333/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado: José Wilson Ramos Costa Júnior (OAB: 13802B/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600151-83.2013.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Elidia Matheus Bonifacio
Advogada: Lara Paula Rabelo Bleyer Wolff (OAB: 7749/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020,
e tendo em vista a anuência da credora com a certidão e com os cálculos de f. 482/487, homologo o acordo direto e defiro o
pagamento deste precatório à beneficiária. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Nos
termos do art. 31, § 1º, da Resolução 303/2019, defiro o pagamento do valor do acordo, mediante transferência bancária para a
conta de titularidade da procuradora constituída às f. 493/494. Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

268

o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem
à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600154-29.2013.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Adailson Leonel de Oliveira
Advogado: Mário Sérgio Rosa (OAB: 1456A/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Requerente: Mário Sérgio Rosa
Advogado: Mário Sérgio Rosa (OAB: 1456A/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600177-60.2012.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Reqte: Carmem Manzur Bergottini
Advogado: Henrique Vilas Boas Farias (OAB: 10092/MS)
Requerente: Henrique Vilas Boas Farias
Advogado: Henrique Vilas Boas Farias (OAB: 10092/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Interessado: Henrique Vilas Boas Farias
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/
Nº 001/2020, e tendo em vista a anuência do credor HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS com os cálculos, homologo o acordo
direto e defiro o pagamento deste precatório ao beneficiário. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições
obrigatórias. Outrossim, em relação à credora CARMEM MANZUR BERGOTTINI aguarde-se o decurso de prazo para
manifestação. Após, retornem à conclusão. Às providências.
Pedido de Providências nº 1600264-19.2015.8.12.0000
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Requerido: Município de Coronel Sapucaia
Advogado: Flávio Alves de Jesus (OAB: 11502/MS)
Ante todo o exposto, declaro extinto o Regime Especial de pagamento de precatórios ao Município de Coronel Sapucaia,
nos termos do art. 4º, inciso I, da Emenda Constitucional n.º 62/2009. Os precatórios devidos por este Município retornarão a
serem requisitados para inclusão em sua proposta orçamentária e os pagamentos passarão a observar o Regime Ordinário,
disciplinado no art. 100, da Constituição Federal. Notifique-se o ente devedor. Às providências.
Precatório nº 1600459-62.2019.8.12.0000
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Alaide Silveira de Medeiros
Advogado: Robson Ludjero Santos de Melo (OAB: 11259/MS)
Requerido: Município de Vicentina
Diante da petição de f. 111/112, certifique a serventia a existência do depósito excedente e, em sendo o caso, providencie a
devolução da quantia aos cofres do ente devedor. Após, cumpra-se a decisão de f. 118. Às providências.
Precatório nº 1601127-33.2019.8.12.0000
Comarca de Aquidauana - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Giselle Walkiria Tada de Melo Pinheiro
Advogado: Luiz Carlos Ferreira (OAB: 7881/MS)
Requerido: Município de Aquidauana
Soc. Advogados: Fabio Leandro Advogados Associados (OAB: 318/MS)
Advogado: Fabio Castro Leandro (OAB: 9448/MS)
Tendo em vista a petição e documentação acostada às f. 88/92, anote-se a substituição na representação processual
da credora, conforme requerido. Aguarde-se o prazo para manifestação do ente devedor, nos termos do ofício de f. 85. Às
providências.
Precatório nº 1601248-27.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Hectore Ocampo Filho
Advogado: José de Mello Junior (OAB: 10456/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: José de Mello Junior
Advogado: José de Mello Junior (OAB: 10456/MS)
Interessado: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul - SINPOL/MS
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Advogado: José de Mello Junior (OAB: 10456/MS)
Diante da manifestação do credor Hectore Ocampo Filho, homologo a renúncia ao excedente sobre o montante definido
como obrigação de pequeno valor. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para que requisite o pagamento em conformidade
com o Provimento CSM n.º 362, de 15 de março de 2016. Retire-se da ordem cronológica de pagamento. Às providências.
Precatório nº 1601713-36.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Sirleide Rosana de Freitas Anário Sobrinho
Advogado: Dayane Lescano de Rezende (OAB: 10193/MS)
Requerido: Município de Campo Grande/MS
Acerca da impugnação de f. 92/97, manifeste-se o credor. Às providências.
Precatório nº 1601722-66.2018.8.12.0000
Comarca de Jardim - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Elaini Christina Biscaro Pereira
Advogado: Virginia A. de Vargas Colucci (OAB: 9719/MS)
Requerido: Município de Jardim
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório à credora. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se
à origem e arquive-se. Inerte a beneficiária, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1601731-28.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Lindinalva Ferreira Neto de Alencar
Advogado: Leandro Luiz Belon (OAB: 11832/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos. Não
há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao procurador do credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se
eventuais tributos e contribuições obrigatórias. Informo que o pagamento deste precatório deverá ser feito mediante transferência
bancária para a conta de titularidade da sociedade de advogados constituída à f. 202, conforme autoriza o art. 31, § 1º, da
Resolução n.º 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento.
Comunique-se à origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento
dos dados bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1601839-86.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Vice-Presidência
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Laidir Penha Benites
Advogada: Dilene Miranda Carpes (OAB: 1954/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Eimar Souza Schröder Rosa (OAB: 6032/MS)
Considerando que a certidão e cálculos de f. 35-38 informam o valor a ser pago em favor do credor beneficiado com o
pedido de pagamento preferencial, bem como o valor a ser retido a título de Previdência, fica o mesmo intimado para, querendo,
no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência.
Entendendo o beneficiário ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os
patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na
certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para
pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos
autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/
credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente
a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o
número do processo 1601839-86.2020.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1602436-55.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Vice-Presidência
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Adão Vedovato
Advogado: Aparecido Luz (OAB: 21879/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o pagamento integral do crédito, declaro extinto o presente procedimento de requisição de pagamento. Comunique-se
à origem e arquivem-se. Às providências.
Precatório nº 1602639-17.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Vice-Presidência
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Luiz David Figueiró
Advogado: Leonardo Avelino Duarte (OAB: 7675/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Fica o Estado de Mato Grosso do Sul intimado da decisão de f. 366 bem como dos cálculos de f. 369-370 para, querendo,
requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
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Precatório nº 1603903-74.2017.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Ramão Lesme Gonçalves
Advogada: Solange Akemi Yoshizaki Saruwatari (OAB: 6618/MS)
Advogado: Josiane Gouvea Carvalho (OAB: 6425/MS)
Requerido: Município de Laguna Caarapã
Assim, para realizar acordos diretos, o ente devedor deve editar normas próprias, bem como respeitar a ordem cronológica,
consoante determinado no dispositivo supracitado. Ademais, necessário esclarecer que, em caso de pagamento, o valor deverá
ser depositado em conta vinculada ao autos do precatório, uma vez que o Tribunal de Justiça também é o responsável pelo
recolhimento dos tributos legais. Por conseguinte, considerando que restou estabelecido no acordo entabulado entre as partes
que o valor devido será depositado na conta do beneficiário, e que a informação do acordo sobreveio aos autos somente após a
previsão de seu adimplemento, oficie-se com urgência ao MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ, para que doravante se abstenha
de efetuar o pagamento de precatórios em desacordo com a ordem constitucional, bem como a comprovar o efetivo pagamento
ao credor Outrossim, certifique-se acerca da incidência tributária no caso concreto e, havendo, intime-se o credor a comprovar
o respectivo recolhimento. Em caso de inércia, notifiquem-se os destinatários dos tributos. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia
destes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para conhecimento e eventuais medidas que entender pertinentes. Às
providências.
Agravo Regimental Cível nº 0006627-11.2003.8.12.0000/50014
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Agravante: Engesul - Engenharia de Mato Grosso do Sul Ltda
Advogado: Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (OAB: 14445/MS)
Agravado: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Procurador: Paulo José Dietrich (OAB: 9634/MS)
Procurador: Sérgio Willian Annibal (OAB: 5498/MS)
Interessado: Cleiton Sérgio Janiski
Advogado: Rodrigo Rodrigues de Almeida (OAB: 11251/MS)
Cessionári: Maria Jaci Sagmeister
Advogado: Getulio Ribas (OAB: 3484/MS)
Interessada: Mariana Bais Mujica
Advogada: Mariana Baís Mujica (OAB: 12624/MS)
Interessado: Gisele Baís
Advogada: Mariana Baís Mujica (OAB: 12624/MS)
Diante da decisão proferida nos autos principais, com declaração de extinção do precatório, fica evidente o prejuízo à
análise do presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO interposto por Engesul - Engenharia de
Mato Grosso do Sul Ltda. Traslade-se para estes autos cópia da decisão prolatada no procedimento principal, conforme já
determinado naquele expediente. Após, arquivem-se. Às providências.
Precatório nº 0007383-10.2009.8.12.0000 (2009.007383-5)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Engesul Engenharia de Mato Grosso do Sul
Procurador: Gilberty da Costa Miglioli
Advogado: Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (OAB: 14445/MS)
Requerido: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Procurador: Paulo José Dietrich (OAB: 9637/MS)
Advogado: Daniel Zanforlim Borges (OAB: 7614/MS)
Traslade-se cópia da decisão de f. 5.502/5.504 dos autos de precatório n. 0006627-11.2003.8.12.0000. Outrossim,
conforme apontado às f. 390/391, este precatório é complementar daqueles autos, no qual foi reconhecido o saldo negativo de
R$ 15.550.463,11 (quinze milhões quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos). Ante o
exposto, declaro a extinção deste precatório. Arquive-se. Às providências.
Precatório nº 0016929-84.2012.8.12.0000 (2012.016187-9)
Comarca de Campo Grande - Resolução 87/2013 - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Luciene Ibanez Quinhones
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Luiz Afonso Junot Morisson
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Luiz Antonio de Jesus Saran
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Nilvia Brito
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Paulo Roberto Martins
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Pedro Alves Gonçalves
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Silvia Amaral Siqueira
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: André de Affonseca e Silva
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Ary Metz
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Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Augustinho Alves de Souza Filho
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Abel Rezende
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Clea Themis Fialho de Oliveira Correa da Costa
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Delmir Erno Schweich
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Fabrício de Souza Santana
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Fany Gomes da Silva
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerente: Flavio Teixeira
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Reqte: Gabriela Gonçalves Pereira da Silva
Advogada: Jesy Lopes Peixoto (OAB: 8552/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Com efeito, a advogada JESY LOPES PEIXOTO juntou às f. 611/612 cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios,
celebrado com o credor ANDRÉ DE AFFONSECA E SILVA, pugnando pelo destaque dos honorários contratuais. Manifestou
ainda interesse em celebrar o acordo direto com o ente devedor. Assim, nos termos do art. 8º, § 3º, da Resolução n.º 303/2019,
do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, defiro o pleito de destaque dos honorários contratuais, nos limites estabelecidos no
instrumento de f. 611/612. Outrossim, no que tange à manifestação da advogada em celebrar acordo direto sobre o crédito
decorrente dos honorários contratuais ajustados com o credor ANDRÉ DE AFFONSECA E SILVA e tendo em vista a anuência
da procuradora (f. 610) com a certidão e com os cálculos de f. 592/596, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório à beneficiária, o que faço com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/
CASC/PGE/MS/Nº 001/2020. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Às providências.
Precatório nº 0020898-10.2012.8.12.0000 (2012.019154-2)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Rogério de Sá Mendes
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerente: Benedito Modesto
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerente: Celço Severo Coelho
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerente: Benedito Ribeiro da Silva
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Reqte: Silvana Aparecida Pereira da Silva
Advogado: Rogério de Sá Mendes (OAB: 9211/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 0023189-80.2012.8.12.0000 (2012.020552-8)
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Carlos da Silva
Advogado: Fernando Marin Carvalho (OAB: 7363/MS)
Requerente: Fernando Marin Carvalho
Advogado: Fernando Marin Carvalho (OAB: 7363/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 0034129-41.2011.8.12.0000 (2011.032302-9)
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Carlito Joaquim (Representado(a) pelo Curador)
Advogado: Edir Lopes Novaes (OAB: 2633/MS)
Advogado: João Catarino T. Novaes (OAB: 2271/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
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Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020,
e tendo em vista a anuência do credor com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste precatório ao
beneficiário. Considerando que o beneficiário é interditado, oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando a abertura de
conta poupança com movimentação vinculada à ordem judicial, a qual servirá para depósito do valor do acordo. Isso porque no
exercício da gestão de precatório, esta Vice-Presidência não exerce função jurisdicional, mas administrativa, impondo-se que
a autorização para o levantamento e a respectiva prestação de contas, se houver, sejam apreciadas pelo juízo competente. Às
providências.
Precatório nº 1600102-24.2013.8.12.0000
Comarca de Outros Tribunais - Outros Tribunais
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Venâncio Caputti Neto
Advogado: Robinson Fernando Alves (OAB: 8333/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado: José Wilson Ramos Costa Júnior (OAB: 13802B/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600151-83.2013.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Elidia Matheus Bonifacio
Advogada: Lara Paula Rabelo Bleyer Wolff (OAB: 7749/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020,
e tendo em vista a anuência da credora com a certidão e com os cálculos de f. 482/487, homologo o acordo direto e defiro o
pagamento deste precatório à beneficiária. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Nos
termos do art. 31, § 1º, da Resolução 303/2019, defiro o pagamento do valor do acordo, mediante transferência bancária para a
conta de titularidade da procuradora constituída às f. 493/494. Não havendo questões pendentes de apreciação, declaro extinto
o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem
à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600154-29.2013.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Adailson Leonel de Oliveira
Advogado: Mário Sérgio Rosa (OAB: 1456A/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Requerente: Mário Sérgio Rosa
Advogado: Mário Sérgio Rosa (OAB: 1456A/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600177-60.2012.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Reqte: Carmem Manzur Bergottini
Advogado: Henrique Vilas Boas Farias (OAB: 10092/MS)
Requerente: Henrique Vilas Boas Farias
Advogado: Henrique Vilas Boas Farias (OAB: 10092/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Interessado: Henrique Vilas Boas Farias
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/
Nº 001/2020, e tendo em vista a anuência do credor HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS com os cálculos, homologo o acordo
direto e defiro o pagamento deste precatório ao beneficiário. Expeça-se o alvará, recolhendo-se os tributos e as contribuições
obrigatórias. Outrossim, em relação à credora CARMEM MANZUR BERGOTTINI aguarde-se o decurso de prazo para
manifestação. Após, retornem à conclusão. Às providências.
Pedido de Providências nº 1600264-19.2015.8.12.0000
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Requerido: Município de Coronel Sapucaia
Advogado: Flávio Alves de Jesus (OAB: 11502/MS)
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Ante todo o exposto, declaro extinto o Regime Especial de pagamento de precatórios ao Município de Coronel Sapucaia,
nos termos do art. 4º, inciso I, da Emenda Constitucional n.º 62/2009. Os precatórios devidos por este Município retornarão a
serem requisitados para inclusão em sua proposta orçamentária e os pagamentos passarão a observar o Regime Ordinário,
disciplinado no art. 100, da Constituição Federal. Notifique-se o ente devedor. Às providências.
Precatório nº 1600459-62.2019.8.12.0000
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Alaide Silveira de Medeiros
Advogado: Robson Ludjero Santos de Melo (OAB: 11259/MS)
Requerido: Município de Vicentina
Diante da petição de f. 111/112, certifique a serventia a existência do depósito excedente e, em sendo o caso, providencie a
devolução da quantia aos cofres do ente devedor. Após, cumpra-se a decisão de f. 118. Às providências.
Precatório nº 1601127-33.2019.8.12.0000
Comarca de Aquidauana - 1ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Giselle Walkiria Tada de Melo Pinheiro
Advogado: Luiz Carlos Ferreira (OAB: 7881/MS)
Requerido: Município de Aquidauana
Soc. Advogados: Fabio Leandro Advogados Associados (OAB: 318/MS)
Advogado: Fabio Castro Leandro (OAB: 9448/MS)
Tendo em vista a petição e documentação acostada às f. 88/92, anote-se a substituição na representação processual
da credora, conforme requerido. Aguarde-se o prazo para manifestação do ente devedor, nos termos do ofício de f. 85. Às
providências.
Precatório nº 1601248-27.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Hectore Ocampo Filho
Advogado: José de Mello Junior (OAB: 10456/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: José de Mello Junior
Advogado: José de Mello Junior (OAB: 10456/MS)
Interessado: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul - SINPOL/MS
Advogado: José de Mello Junior (OAB: 10456/MS)
Diante da manifestação do credor Hectore Ocampo Filho, homologo a renúncia ao excedente sobre o montante definido
como obrigação de pequeno valor. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para que requisite o pagamento em conformidade
com o Provimento CSM n.º 362, de 15 de março de 2016. Retire-se da ordem cronológica de pagamento. Às providências.
Precatório nº 1601713-36.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Sirleide Rosana de Freitas Anário Sobrinho
Advogado: Dayane Lescano de Rezende (OAB: 10193/MS)
Requerido: Município de Campo Grande/MS
Acerca da impugnação de f. 92/97, manifeste-se o credor. Às providências.
Precatório nº 1601722-66.2018.8.12.0000
Comarca de Jardim - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Elaini Christina Biscaro Pereira
Advogado: Virginia A. de Vargas Colucci (OAB: 9719/MS)
Requerido: Município de Jardim
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório à credora. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se
à origem e arquive-se. Inerte a beneficiária, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1601731-28.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Lindinalva Ferreira Neto de Alencar
Advogado: Leandro Luiz Belon (OAB: 11832/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos. Não
há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao procurador do credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se
eventuais tributos e contribuições obrigatórias. Informo que o pagamento deste precatório deverá ser feito mediante transferência
bancária para a conta de titularidade da sociedade de advogados constituída à f. 202, conforme autoriza o art. 31, § 1º, da
Resolução n.º 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento.
Comunique-se à origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento
dos dados bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
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Precatório nº 1601839-86.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Vice-Presidência
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Laidir Penha Benites
Advogada: Dilene Miranda Carpes (OAB: 1954/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Eimar Souza Schröder Rosa (OAB: 6032/MS)
Considerando que a certidão e cálculos de f. 35-38 informam o valor a ser pago em favor do credor beneficiado com o
pedido de pagamento preferencial, bem como o valor a ser retido a título de Previdência, fica o mesmo intimado para, querendo,
no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência.
Entendendo o beneficiário ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os
patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na
certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para
pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos
autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/
credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente
a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o
número do processo 1601839-86.2020.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1602436-55.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Vice-Presidência
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Adão Vedovato
Advogado: Aparecido Luz (OAB: 21879/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o pagamento integral do crédito, declaro extinto o presente procedimento de requisição de pagamento. Comunique-se
à origem e arquivem-se. Às providências.
Precatório nº 1602639-17.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Vice-Presidência
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Luiz David Figueiró
Advogado: Leonardo Avelino Duarte (OAB: 7675/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Fica o Estado de Mato Grosso do Sul intimado da decisão de f. 366 bem como dos cálculos de f. 369-370 para, querendo,
requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
Precatório nº 1603903-74.2017.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Ramão Lesme Gonçalves
Advogada: Solange Akemi Yoshizaki Saruwatari (OAB: 6618/MS)
Advogado: Josiane Gouvea Carvalho (OAB: 6425/MS)
Requerido: Município de Laguna Caarapã
Assim, para realizar acordos diretos, o ente devedor deve editar normas próprias, bem como respeitar a ordem cronológica,
consoante determinado no dispositivo supracitado. Ademais, necessário esclarecer que, em caso de pagamento, o valor deverá
ser depositado em conta vinculada ao autos do precatório, uma vez que o Tribunal de Justiça também é o responsável pelo
recolhimento dos tributos legais. Por conseguinte, considerando que restou estabelecido no acordo entabulado entre as partes
que o valor devido será depositado na conta do beneficiário, e que a informação do acordo sobreveio aos autos somente após a
previsão de seu adimplemento, oficie-se com urgência ao MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ, para que doravante se abstenha
de efetuar o pagamento de precatórios em desacordo com a ordem constitucional, bem como a comprovar o efetivo pagamento
ao credor Outrossim, certifique-se acerca da incidência tributária no caso concreto e, havendo, intime-se o credor a comprovar
o respectivo recolhimento. Em caso de inércia, notifiquem-se os destinatários dos tributos. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia
destes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para conhecimento e eventuais medidas que entender pertinentes. Às
providências.
Requisição de Pequeno Valor nº 0017662-89.2008.8.12.0000 (2008.017662-6)
Comarca de Amambai - 1ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Fabiana do Amaral Canan
Advogado: Jairo Fontoura Correa (OAB: 932/MS)
Reqte: Zenaide Fátima Mancuello Portilho
Advogado: Jairo Fontoura Correa (OAB: 932/MS)
Requerido: Município de Coronel Sapucaia
Advogado: Paulo Cesar Bezerra Alves (OAB: 7814/MS)
Advogado: Renato Cesar Bezerra Alves (OAB: 11304/MS)
Interessado: Jairo Fontoura Correa
Advogado: Jairo Fontoura Correa (OAB: 932/MS)
Sendo assim, anote-se a sucessão processual, conforme instrumento acostado. Posteriormente, em sendo necessário,
intime-se a herdeira adjudicante para cadastrar, em cinco dias, junto ao sítio do Tribunal de Justiça na Internet - http://www.
tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), no NIT/PIS/PASEP e
os dados da conta corrente ou poupança própria. Após o cadastro, defiro o pagamento deste precatório. Expeça-se o alvará à
herdeira adjudicante. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se à origem e arquive-se.
Às providências.
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Precatório nº 0018082-55.2012.8.12.0000 (2012.017133-7)
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Rayanny Lopes de Amorin
Advogada: Danielle Cristine Zago Duailibi (OAB: 8652/MS)
Requerente: Renner Wiilder Lopes de Amorin
Advogada: Danielle Cristine Zago Duailibi (OAB: 8652/MS)
Reqte: Eidilene Lopes de Amorin
Advogada: Danielle Cristine Zago Duailibi (OAB: 8652/MS)
Reqte: Franciliene Lopes de Amorin
Advogada: Danielle Cristine Zago Duailibi (OAB: 8652/MS)
Reqte: Danielle Cristine Zago Duailibi
Advogada: Danielle Cristine Zago Duailibi (OAB: 8652/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Habilitado: Angelita de Oliveira Lopes
Advogado: Igor Rondon de Almeida (OAB: 16448/MS)
Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do EDITAL/CASC/PGE/MS/N.º
001/2020 e diante da anuência (f. 627/628) dos credores com as certidões e com os cálculos de f. 591/620, homologo o
acordo direto e defiro o pagamento deste precatório a todos os beneficiários, inclusive, à credora por sucessão processual (f.
588). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo questões pendentes de
apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o acordo realizado e arquivese. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 0040219-65.2011.8.12.0000 (2012.003588-0)
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Eugenio de Souza
Advogada: Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes (OAB: 6535B/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Romulo Augustus Sugihara Miranda (OAB: 8388/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Reqte: Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes
Advogada: Sandra Regina Martins Ferraz e Lopes (OAB: 6535B/MS)
Requerente: Valter de Oliveira
Advogado: Valter de Oliveira (OAB: 2357/MS)
Com efeito, o ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA manifestou interesse (f. 133) em participar do acordo direto com o ente
devedor, juntando cópia da petição de arrolamento de bens, do despacho inicial, da procuração no processo de inventário e
cópia da decisão proferida pelo juízo da sucessão que determinou a transferência de valores de precatórios para a subconta
vinculada ao inventário. Pois bem, de início cumpre aclarar que nos casos de acordo direto em precatório envolvendo crédito
pertencente a espólio, é necessário que o inventariante apresente a documentação mencionada nos itens 1.2, V c/c 3.2.II, do
Edital/CASC/PGE/MS/Nº 001/2020, a saber: a comprovação da abertura de inventário, as primeiras declarações, termo de
compromisso do inventariante e a decisão do juiz do inventário autorizando a efetivação do acordo. No caso, nota-se que o
inventariante não juntou a cópia da decisão do juiz do inventário autorizando a efetivação do acordo direto com o Estado de
Mato Grosso do Sul. Depreende-se ainda que não foi mencionado nas primeiras declarações (f. 134/141) o crédito referente
a este precatório, situação esta que deve ser regularizada para fins de eventual acordo. Assim, intime-se o inventariante para
regularizar as primeiras declarações, fazendo incluir o crédito objeto deste precatório, bem como apresentar cópia da decisão
autorizando a efetivação do acordo, informando o número da subconta vinculada ao processo de inventário, ou, caso a partilha
já tenha se efetivado, o respectivo formal referente a este crédito. Às providências.
Precatório nº 1602733-62.2020.8.12.0000
Comarca de Tribunal de Justiça - Único - Fictícia
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Sidinei Barbosa
Advogado: Aparecido Luz (OAB: 21879/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Procuradoria Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (OAB: 31/MS)
Considerando que a certidão e cálculos de f. 139-142 informam o valor a ser pago em favor do credor beneficiado com o
pedido de pagamento preferencial, bem como o valor a ser retido a título de Previdência, fica o mesmo intimado para, querendo,
no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca do valor a ser recebido bem como o valor a ser retido a título de Previdência.
Entendendo o beneficiário ser isento do tributo indicado, deverá no mesmo prazo comprovar nos autos sua isenção.Ficam os
patronos intimados para, querendo, no mesmo prazo manifestar nos autos acerca do CPF do credor/beneficiário apontado na
certidão e cálculos acima informado, sendo que decorrido o prazo sem manifestação será considerado correto o CPF para
pagamento.Em caso de falta de indicação de CPF ou de incorreção no CPF do beneficiário/credor, deverá o patrono indicar nos
autos o número para cadastramento ou para correção.Fica ciente, ainda, que o cadastro de dados bancários do beneficiário/
credor deve ser realizado a partir da publicação deste ato. Para o caso de beneficiário com cadastro já realizado anteriormente
a esta data, deverá acessar o link do Tribunal de Justiça http://www.tjms.jus.br/precatorios/dadosBancarios.php e indicar o
número do processo 1602733-62.2020.8.12.0000 e CPF, após atualizar os seus dados bancários.
Precatório nº 1600021-04.2013.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Sebastião Auro Nunes dos Santos
Advogado: André Luiz Borges Neto (OAB: 5788/MS)
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Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Robinson Fernando Alves (OAB: 8333/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600148-08.2012.8.12.0000
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Manoel Quintana Rydlewski
Advogado: Newton Barbosa (OAB: 1951B/MS)
Requerente: Newton Barbosa
Advogado: Newton Barbosa (OAB: 1951B/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Interessada: Adriana Goes Barbosa Haidar
Advogado: Douglas Wagner Van Spitzenbergen (OAB: 11822/MS)
Advogado: Guilherme Barbosa de Andrade (OAB: 20068/MS)
Advogada: Isadora Barbosa Haidar (OAB: 22235/MS)
Indefiro, por ora, o pleito formulado à f. 67, porquanto ausente os requisitos necessários para celebração do acordo direto.
Com efeito, denota-se da escritura pública de inventário acostada às f. 68/75 que este precatório não integrou o rol de bens
a serem partilhados. Assim, intime-se a parte interessada para regularizar o inventário dos bens deixados por NEWTON
BARBOSA, promovendo a sobrepartilha do crédito, oriundo deste precatório. Às providências.
Precatório nº 1600489-97.2019.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: ADELINO BRANDAO DOS SANTOS
Advogado: Adelino Brandão dos Santos (OAB: 19613/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se à
origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1601454-41.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado: Durval Pereira de Oliveira (OAB: 12112/MS)
Requerido: Município de Campo Grande/MS
Acerca da impugnação de f. 70/74, manifeste-se o credor. Às providências.
Precatório nº 1601738-20.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Maria de Oliveira de Jesus
Advogada: Ady de Oliveira Moraes (OAB: 8468/MS)
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora: Mirian Noronha M. Gimenez (OAB: 5063/MS)
Desentranhe-se o extrato de subconta acostado à f. 144/145, porquanto não se refere a este procedimento. Quanto ao
petitório de f. 142/143, certifique-se a serventia o ocorrido. Às providências.
Precatório nº 1601915-81.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Eudélio Almeida Mendonça
Advogado: Eudélio Almeida de Mendonça (OAB: 5300/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se à
origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1600021-04.2013.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
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Relator(a): Des. Carlos Eduardo Contar
Requerente: Sebastião Auro Nunes dos Santos
Advogado: André Luiz Borges Neto (OAB: 5788/MS)
Advogado: Vladimir Rossi Lourenço (OAB: 3674/MS)
Advogado: Robinson Fernando Alves (OAB: 8333/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Vistos, etc. Com fulcro no art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 14.894, de 20 de dezembro de 2017 e do Edital/CASC/PGE/MS/Nº
001/2020, e tendo em vista a anuência do(s) credor(es) com os cálculos, homologo o acordo direto e defiro o pagamento deste
precatório ao(s) beneficiário(s). Expeçam-se os alvarás, recolhendo-se os tributos e as contribuições obrigatórias. Não havendo
questões pendentes de apreciação, declaro extinto o procedimento. Nessa hipótese, comunique-se ao Juízo da execução o
acordo realizado e arquive-se. Do contrário, retornem à conclusão. Às providências.
Precatório nº 1600148-08.2012.8.12.0000
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Manoel Quintana Rydlewski
Advogado: Newton Barbosa (OAB: 1951B/MS)
Requerente: Newton Barbosa
Advogado: Newton Barbosa (OAB: 1951B/MS)
Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: Rafael Saad Peron (OAB: 8587/MS)
Interessada: Adriana Goes Barbosa Haidar
Advogado: Douglas Wagner Van Spitzenbergen (OAB: 11822/MS)
Advogado: Guilherme Barbosa de Andrade (OAB: 20068/MS)
Advogada: Isadora Barbosa Haidar (OAB: 22235/MS)
Indefiro, por ora, o pleito formulado à f. 67, porquanto ausente os requisitos necessários para celebração do acordo direto.
Com efeito, denota-se da escritura pública de inventário acostada às f. 68/75 que este precatório não integrou o rol de bens
a serem partilhados. Assim, intime-se a parte interessada para regularizar o inventário dos bens deixados por NEWTON
BARBOSA, promovendo a sobrepartilha do crédito, oriundo deste precatório. Às providências.
Precatório nº 1600489-97.2019.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: ADELINO BRANDAO DOS SANTOS
Advogado: Adelino Brandão dos Santos (OAB: 19613/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se à
origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
Precatório nº 1601454-41.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado: Durval Pereira de Oliveira (OAB: 12112/MS)
Requerido: Município de Campo Grande/MS
Acerca da impugnação de f. 70/74, manifeste-se o credor. Às providências.
Precatório nº 1601738-20.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Reqte: Maria de Oliveira de Jesus
Advogada: Ady de Oliveira Moraes (OAB: 8468/MS)
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procuradora: Mirian Noronha M. Gimenez (OAB: 5063/MS)
Desentranhe-se o extrato de subconta acostado à f. 144/145, porquanto não se refere a este procedimento. Quanto ao
petitório de f. 142/143, certifique-se a serventia o ocorrido. Às providências.
Precatório nº 1601915-81.2018.8.12.0000
Comarca de Dourados - 6ª Vara Cível
Relator(a): Vice-Presidente
Requerente: Eudélio Almeida Mendonça
Advogado: Eudélio Almeida de Mendonça (OAB: 5300/MS)
Requerido: Município de Dourados
Todos os requisitos exigidos pela Resolução n.º 303/2019, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, foram preenchidos.
Não há recursos pendentes. Assim, defiro o pagamento deste precatório ao credor. Expeça-se o alvará, recolhendo-se eventuais
tributos e contribuições obrigatórias. Cumpridas as determinações acima, declaro extinto o procedimento. Comunique-se à
origem e arquive-se. Inerte o beneficiário, reserve-se o crédito até que seja realizado o devido cadastramento dos dados
bancários e arquive-se até ulterior manifestação. Às providências.
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CPE - SEGUNDO GRAU
CPE-SG - Coordenadoria de Atendimento e Expedição
Apelação Criminal nº 0000041-26.2020.8.12.0011
Comarca de Coxim - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Luiz Fernando Vasques dos Santos
Advogado: José Nelson de Carvalho Lopes (OAB: 7564A/MS)
Advogado: Ronan Garcia da Silveira Filho (OAB: 10317/MS)
Apelante: Ailton Marques Gomes Machado
DPGE - 1ª Inst.: Daniel de Oliveira Falleiros Calemes
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Victor Leonardo de Miranda Taveira
Interessado: Adriano Vieira Chaves
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000061-02.2020.8.12.0016
Comarca de Mundo Novo - 2ª Vara
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: V. do A.
DPGE - 1ª Inst.: Stela Maria Pereira de Souza (OAB: 9010B/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000297-61.2019.8.12.0024
Comarca de Aparecida do Taboado - 1ª Vara
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Edmilso Rodrigues de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Vinícius Fernandes Cherem Curi
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Oscar de Almeida Bessa Filho (OAB: 87876MP/MS)
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000375-42.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Fabiane Neves de Campos
Advogada: Elizabete Nunes Delgado (OAB: 15279/MS)
Apelante: Leocir Maraschin
DPGE - 1ª Inst.: Diego Bortoloni Disperati
Apelante: Luiza Lucas da Silva
Advogado: Jezualdo Galeski (OAB: 12711/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Fabrício Secafen Mingati (OAB: 215955/MP)
Apesar de devidamente intimada, a defesa da apelante Fabiane Neves de Campos deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar as razões do recurso de apelação, conforme certidão de p. 533. Assim, intime-se a acusada pessoalmente para
constituir novo advogado, no prazo de 5 dias, devendo constar no mandado que, decorrido tal prazo, será nomeado Defensor
Público para prosseguir na defesa. Diante da inércia da patrona constituída, comunique-se a OAB/MS.
Apelação Criminal nº 0000466-16.2016.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Thiago Barbosa da Silva
Apelante: C. A. da C. G.
DPGE - 1ª Inst.: Lucas Colares Pimentel (OAB: 81886/RS)
Apelado: C. A. da C. G.
DPGE - 1ª Inst.: Lucas Colares Pimentel (OAB: 81886/RS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Thiago Barbosa da Silva
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0000626-51.2020.8.12.0020
Comarca de Rio Brilhante - Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Edilson Ferreira Bicalho
DPGE - 1ª Inst.: Samuel Sebastião Magalhães (OAB: 120936/DP)
Apelante: Everton Torres Silveira
Advogada: Isabella Patricia Miranda Silva (OAB: 23742/MS)
Advogado: Marco Aurélio da Silva (OAB: 14502/MS)
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Apelante: Wesley Gonçalves Silva
Advogada: Beatriz Vasconcellos Marques (OAB: 8127/MS)
Advogada: Fabiana Merlo de Oliveira (OAB: 10614/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Alexandre Rosa Luz
Intime-se o apelante Everton Torres Silveira (fl. 420) para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, CPP.
Após, ao MP e à PGJ. Na sequência, conclusos.
Apelação Criminal nº 0000679-27.2020.8.12.0054
Comarca de Nova Alvorada do Sul - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Ministério Público Estadual
Apelante: Altair Oliveira de Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Apelante: Cleberson Willian de Oliveira Gonçalves
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Mauricio Micelis Cabral (OAB: 9404/MS)
Apelado: Cleberson Willian de Oliveira Gonçalves
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Apelado: Altair Oliveira de Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000687-10.2020.8.12.0052
Comarca de Anastácio - 1ª Vara
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: João Meneghini Girelli (OAB: 13463/MS)
Apelado: Fabiano de Souza Pedro
DPGE - 1ª Inst.: Sara Curcino Martins de Oliveira
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0001816-17.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: Lucas Dias de Oliveira
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Augusto Formágio (OAB: 195987/SP)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rosana Suemi Fuzita Irikura
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Recurso em Sentido Estrito nº 0001837-80.2014.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Recorrente: Esli Martins da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Eurico Bartolomeu Ribeiro Neto
Recorrido: Ministério Público Estadual
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0001866-48.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Tatiane da Cruz
Advogado: Ernani Fortunati (OAB: 6774/MS)
Apelante: Jenifer dos Santos
Advogada: Valda Maria Garcia Alves Nóbrega (OAB: 17380/MS)
Advogado: Afonso Nobrega (OAB: 5217/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Letícia Rossana Pereira Ferreira Berto de Almada
Vistos. À Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de parecer e, ainda, manifestar-se a respeito de eventual oposição
ao Julgamento Virtual, ex vi do disposto no art. 1º, § 1º, I, do Provimento 411/2018, do Conselho Superior da Magistratura.
Cumpra-se.
Apelação Criminal nº 0002447-29.2020.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: José Márcio Rodrigues da Silva Júnior
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Duarte Quaresma
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito (OAB: 5216E/MS)
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
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Embargos de Declaração Criminal nº 0002785-85.2015.8.12.0005/50000
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Embargante: Luiz Antônio Soares Dias
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Embargado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação Criminal nº 0003046-92.2016.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Daniel do Nascimento Britto
Apelado: Cleiton Soares Bueno
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Baixem-se os autos à Comarca de origem para que o réu seja intimado pessoalmente da sentença condenatória, bem como
para que manifeste se deseja recorrer. Caso não seja localizado, deverá ser intimado via edital. Após, dê-se vista à PGJ e
voltem conclusos.
Apelação Criminal nº 0003242-54.2014.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Jacqueline Campos Torres
Advogado: Reni Blass (OAB: 23626B/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Antenor Ferreira de Rezende Neto (OAB: 848656/MP)
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0004633-48.2017.8.12.0002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: Genivaldo Martins Nunes
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Vasconcelos Compri (OAB: 287689/SP)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Cláudio Rogério Ferreira Gomes (OAB: 8317/MS)
Interessado: Camila Cançado da Silva
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0004860-10.2019.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Daniela Araújo Lima da Silva
Apelada: V. L. N. dos S.
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Augusto Formágio (OAB: 195987/SP)
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação / Remessa Necessária nº 0013172-35.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Katia Silene Sarturi Chadid (OAB: 8624/MS)
Apelado: Construtora Degrau Ltda.
Advogado: Sergio Adilson de Cicco (OAB: 4786/MS)
Desse modo, determino a redistribuição dos autos de processo, por sorteio entre os membros de todas as Câmaras Cíveis
deste Tribunal de Justiça, com as anotações devidas.
Recurso em Sentido Estrito nº 0014460-81.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Recorrente: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Grázia Strobel da Silva Gaifatto (OAB: 7476/MS)
Recorrido: Francieli de Souza Ramos
DPGE - 1ª Inst.: Guilherme Cambraia de Oliveira (OAB: 170418/DP)
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0016002-71.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
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Apelante: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silva Almeida Garcia
Apelante: Alexandre Gomes de Afonso
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelado: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silvia Almeida Garcia (OAB: 543304/DP)
Apelado: Alexandre Gomes de Afonso
Advogado: Claudinei Bornia Braga (OAB: 13063/MS)
Inclua-se em pauta.
Apelação Criminal nº 0016002-71.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelante: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silva Almeida Garcia
Apelante: Alexandre Gomes de Afonso
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelado: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silvia Almeida Garcia (OAB: 543304/DP)
Apelado: Alexandre Gomes de Afonso
Advogado: Claudinei Bornia Braga (OAB: 13063/MS)
Considerando a petição de fl. 614, intime-se o réu Alexandre Gomes de Afonso, pessoalmente, para constituir novo
advogado, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, encaminhem-se os autos com vista à Defensoria
Pública Estadual para patrocinar a causa.
Apelação Criminal nº 0024762-14.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jonas Hass Silva Júnior
Apelante: Odiney de Jesus Leite Júnior
Advogado: Jose Roberto Rodrigues da Rosa (OAB: 10163/MS)
Advogado: Jakson Gomes Yamashita (OAB: 15666/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Cristiane Amaral Cavalcante
Intime-se o apelante, por meio de seu advogado, para apresentar as razões recursais, nos termos do que dispõe o § 4º
art. 600 do Código de Processo Penal, tal como requerido às p. 298. Após, ao ministério público para o oferecimento das
contrarrazões; e, à PGJ para apresentar parecer. Cumpra-se.
Apelação Criminal nº 0027195-54.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: J. R. D. B.
DPGE - 1ª Inst.: Fabio Odacir Marinho Rezende (OAB: 7216/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Rogério Augusto Calábria de Araújo
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0032392-53.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: A. B. dos S.
DPGE - 1ª Inst.: Helkis Clark Ghizzi (OAB: 10008A/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Helen Neves Dutra da Silva
Apelada: I. V. L. de A.
DPGE - 1ª Inst.: Graziele Carra Dias Ocáriz (OAB: 898237/DP)
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0042855-20.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Auditoria Militar
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Ivo Sanches Vaz
Advogado: Marcelo Meneses Echeverria de Lima (OAB: 14456/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Tathiana Corrêa Pereira da Silva
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0045982-63.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

282

Apelante: Walkiria de Jesus Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Marcus Vinicius Carromeu Dias (OAB: 5740B/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues (OAB: 261605/MP)
Interessado: Danilo Guy de Barros Farias
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Embargos de Declaração Cível nº 0800035-80.2020.8.12.0012/50000
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. João Maria Lós
Embargante: Geraldo Moreira Machado
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Embargado: Banco Pan S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, apresentar resposta aos embargos de declaração (art. 1.023, § 2º,
CPC). Às providências necessárias.
Apelação Cível nº 0800141-12.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Marcello José Andreetta Menna
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Apelante: Marcelo Alex Echeverria Galvão
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Vistos. Considerando que os rendimentos da parte são superiores ao salário mínimo e que adquiriu imóvel através de
financiamento no valor de R$ 94.000,00; indefiro a gratuidade judicial. Intime-se o apelante para recolher as custas processuais.
Às providências.
Remessa Necessária Cível nº 0800343-95.2020.8.12.0019
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fernando Cesar Caurim Zanele (OAB: 9780/MS)
Recorrido: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fernando Cesar Caurim Zanele (OAB: 9780/MS)
Recorrido: Cooperativa Agroindustrial Ceres - Coopaceres
Advogado: Lucas Tabacchi Pires Corrêa (OAB: 16961/MS)
Advogado: Frederico Luiz Gonçalves (OAB: 12349/MS)
Ante a imprescindibilidade da intervenção ministerial (art. 178, I, do CPC c.c art. 12 da Lei nº 12.016/2009), dê-se
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para ofertar parecer.
Apelação Cível nº 0800485-67.2019.8.12.0041
Comarca de Ribas do Rio Pardo - Vara Única
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: João Alfredo Danieze
Advogado: João Alfredo Danieze (OAB: 5572/MS)
Apelado: Município de Ribas do Rio Pardo
Proc. Município: Walter de Castro Neto (OAB: 13890B/MS)
Apelado: Paulo Cesar Lima Silveira
Advogado: Carlos Eduardo da Motta Lameira (OAB: 14182/MS)
Apelado: José Domingues Ramos
Advogado: Bruno Rafael da Silva Taveira (OAB: 15471/MS)
Apelado: Viatur Transporte e Turismo Ltda
Advogada: Paula Alexsandra Consalter Almeida (OAB: 8734/MS)
Assim, converto o julgamento em diligência, para encaminhar os
autos de processo ao juízo a quo, a fim de intimar o Ministério Público
Estadual atuante em primeiro grau, para avaliar se há interesse em assumir atitularidade da demanda, nos termos do art.
9º da Lei nº 4.717/65,
Apelação Cível nº 0800549-82.2019.8.12.0007
Comarca de Cassilândia - 1ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: M. R. S. C.
DPGE - 1ª Inst.: Mariane Vieira Rizzo (OAB: 913152/DP)
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Apelado: E. de J. F.
DPGE - 1ª Inst.: Giuliano Stefan Ramalho de Sena Rosa
Encaminhem-se os autos de processo à Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação Cível nº 0800633-81.2018.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Iracema Horst
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Breiner Ricardo Diniz Resende Machado (OAB: 21409A/MS)
Advogado: André Rennó Lima Guimarães de Andrade (OAB: 16125A/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.186/198 em ambos efeitos.
Manifeste-se a Apelante Iracema Horst, em cinco dias, querendo, quanto as preliminares suscitadas nas contrarrazões de
f.205/224 em razão do artigo 933 do Código de Processo Civil. Intime-se.
Apelação Cível nº 0800683-88.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Maria Raquel Balbino dos Santos
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Compulsando os autos, verifico que não há que se falar em prevenção e tampouco em conexão, uma vez o objeto e a
causa de pedir são completamente distintas, não havendo probabilidade de decisões conflitantes. O contrato estabelecido
com o Banco Safra, objeto daquela ação (nº0800684-73.2020.8.12.0035), é de nº000012604812, no valor de R$3.051,72, com
inicio em janeiro/2020 sendo o Recurso de Apelação Distribuído ao Desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso julgado em
14/12/2020, conforme decisão publicada no Diário de Justiça n.4638; já aqui, o contrato em discussão é o de nº000012677179,
no valor de R$3.066,42 com inicio em janeiro de 2020.(f.38). Os feitos não estão apensados e nem foi reconhecida, na origem,
a propalada conexão. Assim, não há se falar em “feitos originários conexos”. Por outro lado, não há recurso no processo que
esta sob minha relatoria, nem naquela causa principal, nem causas cautelares ou acessórias, incidentes, nem de recursos de
ação conexa (já que não há conexão reconhecida em Primeiro Grau) ou de ação continente; o recurso é unicamente dessa outra
ação, nova, independente e portanto hipótese distinta da prevista no referido artigo 55. Com o devido respeito ao entendimento
do Desembargador Eduardo Machado, entendo não ser o caso de declinação de sua competência com determinação de
redistribuição do feito. Assim, determino a imediata redistribuição com nossas homenagens. Cancelem-se as anotações relativas
a minha inexistente vinculação. Intimem-se.
Apelação Cível nº 0801172-13.2019.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: F. X. G.
Advogado: Modesto Luiz Rojas Soto (OAB: 2185/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi
Apelante: M. E. P. H. das N.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: L. J. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: R. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: F. L. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: J. H. J.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelada: M. E. P. H. das N.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: L. J. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelada: R. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: F. L. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: J. H. J.
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Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: F. X. G.
Advogado: Modesto Luiz Rojas Soto (OAB: 2185/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi
Nos termos do artigo 99, § 5º, do Código de Processo Civil, o recurso o que verse exclusivamente sobre valor de honorários
de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar
que tem direito à gratuidade. Dessa forma, determino a intimação do advogado Modesto Luiz Rojas Soto para, no prazo de 5
(cinco) dias, recolher o preparo recursal ou demonstrar sua hipossuficiência financeira.
Apelação Cível nº 0801420-93.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: New Design Móveis
Advogada: Edna de Oliveira Schmeisch (OAB: 9594/MS)
Apelada: Sueli Gomes de Almeida
Advogado: Juliano Cavalcante Pereira (OAB: 11410/MS)
Advogado: Renato de Aguiar Lima Pereira (OAB: 7083/MS)
Considerando que o Apelante New Design Móveis MEI, representado por Renato Almeida Nunes, postula a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, intime-se para, no prazo de quinze dias, apresentar documentos que comprovem ou evidenciem
com segurança suas eventuais rendas, balanço ou balancete, declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica (ainda
que de isenção) ou qualquer outro documento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos da Lei, sob
pena de indeferimento do pedido. Intime-se.
Apelação Cível nº 0801549-68.2020.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Maria Nazinha de Melo
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.105/118 em ambos efeitos.
Ciência as partes. Depois, à conclusão para julgamento.
Apelação Cível nº 0801552-64.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 1ª Vara Cível
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: V. I. de B.
DPGE - 1ª Inst.: Darvino Antônio Maciel Júnior (OAB: 3518/MS)
Apelado: J. F. B. de B. (Representado(a) por sua Mãe)
RepreLeg: Elaine Cristina Bezerra
DPGE - 1ª Inst.: Olavo Colli Júnior (OAB: 13789B/MS)
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.003, caput e § 5º, do Código de Processo Civil, em sendo
intempestivo e, portanto, inadmissível, NÃO CONHEÇO deste recurso de apelação interposto por Valdir Inácio de Brito. Intimese. Oportunamente, arquivem-se.
Apelação Cível nº 0802269-18.2018.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: Valdo Pistório
Advogado: Jocsan Aguillera (OAB: 18115/MS)
Apelante: Diana Mara Pereira Pistorio
Advogado: Jocsan Aguillera (OAB: 18115/MS)
Apelante: Logística Monte Moriá Ltda - ME
Advogado: Jocsan Aguillera (OAB: 18115/MS)
Apelado: Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Jucems
Proc. do Estado: Felipe Marcelo Gimenez (OAB: 7580/MS)
Advogada: Yvanise de Oliveira Campos (OAB: 6199/MS)
Assim, intimem-se os apelantes para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, em relação à preliminar ventilada. Intimese. Cumpra-se.
Embargos de Declaração Cível nº 0802721-95.2018.8.12.0018/50000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. João Maria Lós
Embargante: Luciene Francisco Borgatto
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues (OAB: 385671/DP)
Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fábio Jun Capucho (OAB: 10788/MS)
Interessado: Município de Paranaíba
Proc. Município: Liliane Aparecida dos Santos Martins (OAB: 18437/MS)
Intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, apresentar resposta aos embargos de declaração (art. 1.023, § 2º,
CPC). Às providências necessárias.
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Apelação Cível nº 0802776-27.2014.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Edson Carpejani
Advogado: Giummarresi, Dorval e Martins de Almeida Advogados Associados
Advogado: Manoel Augusto Martins de Almeida (OAB: 12588B/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi (OAB: 5119/MS)
Apelado: José Carpejani Filho
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelada: Aparecida Carpejane Cunha
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelado: Willian Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelada: Celesta Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: José Carpejani Filho
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: Aparecida Carpejane Cunha
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: Willian Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: Celesta Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelado: Edson Carpejani
Advogado: Giummarresi, Dorval e Martins de Almeida Advogados Associados
Advogado: Manoel Augusto Martins de Almeida (OAB: 12588B/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi (OAB: 5119/MS)
Intimem-se os Recorridos Edson Carpejani e outros para, querendo, manifestarem-se, no prazo de cinco dias, acerca da
preliminar de conexão de ações suscitada a f.685/687 dos autos. Decorrido o prazo, à conclusão para julgamento.
Apelação / Remessa Necessária nº 0804366-41.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane Müller Dantas (OAB: 7812/MS)
Apelado: Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda
Advogado: Ricardo Martins Belmonte (OAB: 254122/SP)
Advogado: Eduardo Dainezi Fernandes (OAB: 267116/SP)
Na hipótese, fica a parte autora, ora apelada, intimada a regularizar sua representação processual, já que o advogado
substabelecente, Dr.Márcio Leoneti Andrade Leone (f. 26), não possui procuração juntada no processo, sob pena de
desentranhamento das contrarrazões de f. 211-218, nos termos do que determina o inc. II do §2º do art. 76 do vigente CPC.
Intime-se.
Remessa Necessária Cível nº 0805299-14.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: João Miguel Fontoura da Silva
RepreLeg: Glaucia da Silva Alves
Recorrido: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessado: Secretária de Educação do Município de Campo Grande
Vistos, etc. À Procuradoria-Geral de Justiça. Após, conclusos.
Agravo Interno Cível nº 0807487-77.2020.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Agravante: Marcello José Andreetta Menna
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Gabriel de Freitas da Silva (OAB: 21996/MS)
Agravante: Marcio Henrique Gomes dos Santos
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Gabriel de Freitas da Silva (OAB: 21996/MS)
Agravado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Assim, recebo o presente agravo com efeitos devolutivo e suspensivo. Oficie-se ao juízo de orígem para os devidos fins. 1.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, querendo, no prazo legal. 2. Intimem-se.
Apelação Cível nº 0831818-94.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Nélio Stábile
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Apelante: E. M. de S.
Advogado: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (OAB: 3533/MS)
Advogado: Ricardo Youssef Ibrahim (OAB: 4660/MS)
Apelada: L. E. de O. A.
Advogado: Weslley Antero Angelo (OAB: 14221/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.121/128 somente no efeito
devolutivo de acordo com o artigo 1.012, §1º, II do Código de Processo Civil. Ciência as partes. Depois, à conclusão para
julgamento.
Apelação Cível nº 0837197-79.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Apelante: Sindicato dos Agentes Patrimonial Público de Mato Grosso do Sul
Advogado: Sylvana Sayuri Shimada Ronda (OAB: 16515/MS)
Advogado: Perceu Jorge Bartolomeu Monteiro Ronda (OAB: 14022/MS)
Advogada: Marisa dos Santos Almeida Pereira Lima (OAB: 5225/MS)
Advogado: Denise Gaidargi Rios Dias (OAB: 22646/MS)
Advogada: Fábia Zelinda Fávaro (OAB: 13054/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Apelado: Secretário(a) de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul
Vistos. Inclua-se em pauta para julgamento.
Apelação Cível nº 0837197-79.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Apelante: Sindicato dos Agentes Patrimonial Público de Mato Grosso do Sul
Advogado: Sylvana Sayuri Shimada Ronda (OAB: 16515/MS)
Advogado: Perceu Jorge Bartolomeu Monteiro Ronda (OAB: 14022/MS)
Advogada: Marisa dos Santos Almeida Pereira Lima (OAB: 5225/MS)
Advogado: Denise Gaidargi Rios Dias (OAB: 22646/MS)
Advogada: Fábia Zelinda Fávaro (OAB: 13054/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Apelado: Secretário(a) de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul
Considerando o princípio do contraditório substancial, positivado nos arts. 9º e 10, do NCPC, manifestem-se ambas as
partes, no prazo de 5 dias, sobre a nulidade da sentença por incompetência absoluta para processar e julgar mandado de
segurança impetrado contra Secretário de Estado (art. 114, II, “b”, da Constituição Estadual, e art. 128, I, “a”, do RITJMS),
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Após, cumpra-se o despacho
de f. 659. Intimem-se.
Remessa Necessária Cível nº 0837784-04.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: J. de D. da 1 V. de F. P. e de R. P. da C. de C. G.
Recorrido: R. S. M.
RepreLeg: Naiara Sperandio de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Kátia Maria Souza Cardoso (OAB: 3805/MS)
Recorrido: M. de C. G.
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessada: S. M. de E. de C. G. - M.
RepreLeg: Elza Fernandes Ortelhado
Colha-se o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Remessa Necessária Cível nº 0837820-46.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: Arthur Ramires Soares
RepreLeg: Cristiane Pereira Ramires
Recorrido: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessado: Secretário Municipal de Educação
RepreLeg: Elza Fernandes Ortelhado
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Arthur
Ramires Soares contra ato da Secretária Municipal de Educação do Município de Campo Grande. Considerando sentença
proferida em Mandado de Segurança, regido pela Lei nº 12.016/2009, nos termos do artigo 14, § 1º, colha-se parecer da
Procuradoria de Justiça. Intime-se.
Agravo de Instrumento nº 1400103-80.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Agravante: Laércio Higino da Cruz
Advogado: Pedro Navarro Correia (OAB: 12414/MS)
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Advogado: Guilherme Vaz Lopes Lins (OAB: 24187/MS)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento para antecipação da tutela recursal, mas DEFIRO o requerimento de atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim específico de obstar a produção de todo e qualquer efeito pela decisão
agravada, pelo menos até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência imediata ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, nos
termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil/15, para que responda ao presente recurso no prazo de quinze (15)
dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Intimem-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400126-26.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Impetrante: R. S.
Impetrado: J. de D. da 1 V. de E. P. da C. de C. G.
Paciente: J. C. L.
Advogado: Ramon Sobral (OAB: 14101/MS)
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução.
Agravo de Instrumento nº 1400164-38.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Timóteo Moreira dos Santos
Advogado: Thayson Moraes Nascimento (OAB: 17829/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Comandante do Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Pmms
Vistos, etc. Trata-se de procedimento recursal de Agravo de Instrumento interposto por Timóteo Moreira dos Santos contra
decisão proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da comarca de Campo Grande, nos
autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e
do Comandante do Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMS, que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça sob o fundamento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência econômica. Com efeito, a documentação
colacionada aos autos demonstra que, a priori, o agravante possui condições de arcar com as custas do processo. Contudo, a
questão será melhor analisada quando do mérito do agravo interposto. Assim, tendo em vista que o despacho que indeferiu o
benefício pleiteado determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, e sem adiantar o
julgamento de mérito do presente instrumento, recebo o recurso também no efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de primeiro
grau, informando acerca do efeito aqui atribuído. Intime-se o agravante para que comprove o preenchimento dos pressupostos
legais, apresentando comprovantes dos rendimentos atuais e das despesas mensais que justifiquem não ter condições de pagar
as custas processuais e despesas do processo, sem prejuízo próprio do sustento ou da família, nos termos dos parágrafos 2º
e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, sob pena de ter indeferido o benefício pleiteado. Decorrido o prazo, intime-se os
agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. P.I.C
Agravo de Instrumento nº 1400165-23.2021.8.12.0000
Comarca de São Gabriel do Oeste - 2ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Gilda Aparecida Candida Nogueira
Advogado: Ailto Roberson Seibert (OAB: 19466/MS)
Agravado: Município de São Gabriel do Oeste
Intime-se a agravante para informar, com urgência, qual a função exercida por ela no Município de São Gabriel do Oeste,
tendo em vista que algumas atividades podem ser executadas de forma remota. Com a resposta, retornem conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1400177-37.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Agravante: Jumbo Instalações Elétricas Ltda
Advogado: Mauro Jose Gutierre (OAB: 6494/MS)
Agravante: Ana de Oliveira Marques
Advogado: Mauro Jose Gutierre (OAB: 6494/MS)
Agravante: Manoel da Silva Marques (Espólio)
Advogado: Mauro Jose Gutierre (OAB: 6494/MS)
Agravado: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro-sul Ms
Advogado: Ricard Jean Macagnan da Silva (OAB: 9865/MS)
Interessada: Kátia Graziella Marques Komesu
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, recebendo-o,
somente
no efeito devolutivo.
Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código
de Processo Civil/15, para que responda ao presente recurso no prazo de quinze (15)dias, facultando-lhe juntar a
documentação que entender necessária.
Agravo de Instrumento nº 1400181-74.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Valter Gonçalves de Aguiar
Advogado: Nério Andrade de Brida (OAB: 10603B/MS)
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Agravada: Cleusa Maria Sarturi Pereira
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Em vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para,
querendo, responderem ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observado o disposto no caput do art. 219 do
CPC/15, à luz dos entendimentos expostos nos Enunciados 267 e 268, ambos do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
Oficie-se ao juiz da causa, requisitando-lhe informações acerca da demanda, inclusive no que toca à eventual retratação, bem
como se o agravante procedeu a juntada da cópia da petição deste agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição
e da relação de documentos que instruíram o recurso, se tratar-se o processo de origem de autos físicos (caput e § 2º do art.
1018 do CPC/15). Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1400182-59.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: S. de E. S. E. de S. LTDA
Advogado: Márcio Rafael Gazzineo (OAB: 23495/CE)
Agravado: J. de G. L. C.
Advogado: Paulo da Cruz Duarte (OAB: 14467/MS)
Dessa forma, presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o agravo de instrumento, porém, tão somente no efeito
devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal, conforme
disposição contida no artigo 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem os autos à conclusão.
Agravo de Instrumento nº 1400184-29.2021.8.12.0000
Comarca de Mundo Novo - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Maria Cicera Batista da Silva Andrade
DPGE - 1ª Inst.: Marta Rosângela da Silva (OAB: 101/BN)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Agravado: Município de Mundo Novo
Assim, recebo o presente Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, para determinar a suspensão dos
efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, devendo o Juízo a quo prosseguir com o processamento do
feito originário, até o julgamento deste Recurso.
Habeas Corpus Criminal nº 1400185-14.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Impetrante: Cássio de Souza
Paciente: Welinton Aparecido Ramos
Advogado: Cássio de Souza (OAB: 21098/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto do Interior da Comarca de Campo
Grande
Desta forma, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido no momento oportuno, indefiro a liminar pleiteada.
Remeta-se ofício à autoridade apontada como coatora, para prestar as informações no prazo de 24 horas, a teor do art. 40,
do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS, especificamente em relação a apreciação do pedido de
Progressão de Regime, Agravo em Execução antes pleiteados pelo paciente (SEEU - Seq. 30.1 e 33-1) nos autos de execução
penal n. 0000819-77.2013.8.12.0031, bem como a designação de audiência de justificação para análise da questão. Após,
encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Finalmente conclusos. Às providências.
Habeas Corpus Criminal nº 1400188-66.2021.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: Juliana Panes Graça
Paciente: Maicon Douglas Pereira da Silva
Advogado: Juliana Panes Graça (OAB: 21664/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina
O pedido deve ser indeferido, pois dos argumentos e documentos vindos com a inicial não autorizam a conclusão
de ilegalidade no ato da prisão a justificar a concessão da tutela de urgência, ao menos sob a análise perfunctória deste
momento, de maneira que o pleito exige análise mais cautelosa e o aprofundamento do exame de todos os elementos que
circundaram a prisão do paciente, o que deve ser realizado pelo órgão colegiado após prestadas as informações necessárias,
com a manifestação do Ministério Público. Nesse sentido, com efeito, após examinar de forma pormenorizada os fundamentos
aventados pela impetrante, não vislumbrei, por ora, no âmbito de um juízo de cognição sumária, os elementos necessários
à concessão da tutela de urgência. Postergo, portanto, o exame da questão para após as informações que serão prestadas
pela autoridade apontada como coatora, que certamente trarão maiores elementos para possibilitar uma efetiva análise da
matéria controvertida, possibilitando uma prestação jurisdicional justa e adequada ao caso. Dessa forma, sem prejuízo do
pronunciamento de mérito a ser proferido na ocasião oportuna, indefiro o pedido liminar pretendido. Solicite-se, informações à
autoridade apontada como coatora. Após, vistas à PGJ.
Ação Rescisória nº 1400190-36.2021.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 4ª Vara Civel
Relator(a): Des. João Maria Lós
Requerente: Claudemir Couto
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
Advogado: Mateus Holsbach Favaretto (OAB: 24876/MS)
Requerido: Banco Itaucard S.A.
Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, na pessoa de seu procurador, para
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que: 1) corrija o valor atribuído à causa; 2) no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento da custas iniciais e do depósito
prévio previsto no artigo 968, II do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, certifique-se, a distribuição, a regularidade
de ambos os recolhimentos (custas inicias e depósito prévio envolvido na Ação Rescisória). Em seguida, retornem os autos
conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1400191-21.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: Robinson Geraldo Rodrigues Nabhan
Advogado: Doralício Costa Félix Neto (OAB: 20783/MS)
Agravado: Sérgio Vilharga Angelo
Vistos. Robinson Geraldo Rodrigues Nabhan agrava da decisão, proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta em
desfavor de Sérgio Vilharga Ângelo, que lhe indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recebo o recurso no efeito
devolutivo. Intime-se o agravado para responder no prazo legal.
Habeas Corpus Criminal nº 1400193-88.2021.8.12.0000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: D. P. do E. de M. G. do S.
Paciente: A. L. M.
DPGE - 1ª Inst.: Gabriela Noronha de Sousa (OAB: 130085/MG)
Impetrado: J. de D. da C. de C. S.
Desta forma, indefiro a concessão da liminar da ordem pleiteada. Remeta-se ofício à autoridade apontada como coatora,
para prestar as informações no prazo de 24 horas, conforme artigo 40, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para apresentação de parecer,
no prazo de 2 (dois) dias, conforme RITJMS. Intimem-se e cumpra-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400198-13.2021.8.12.0000
Comarca de Rio Brilhante - Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Impetrante: Eder Francelino Araujo
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante
Paciente: Jean Lucas Xavier dos Santos
Advogado: Eder Francelino Araujo (OAB: 10647/GO)
Posto isso, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações à origem. Após, encaminhem-se os autos à ProcuradoriaGeral de Justiça para parecer. Finalmente conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1400200-80.2021.8.12.0000
Comarca de Jardim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Emil Ignacio Moreira
Advogado: Alexandre Yamazaki (OAB: 12879/MS)
Assim, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Manifeste-se a Agravada, no prazo legal.
Agravo de Instrumento nº 1400202-50.2021.8.12.0000
Comarca de Camapuã - 1ª Vara
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Getúlio Barbosa
Advogado: Alex Sandro Pacheco Rocha (OAB: 18847/MS)
Advogada: Luana Aparecida Pereira de Oliveira Camera (OAB: 24956/MS)
Diante do exposto, ausentes os requisitos, indefere-se o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, para que responda ao presente, recurso no prazo de quinze (15) dias, facultando-lhe
juntar a documentação que entender necessária. Oficie-se ao Juiz de primeiro grau requisitando as informações. Publique-se.
Intimem-se.Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1400206-87.2021.8.12.0000
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Advogada: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22074A/MS)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Irineu Lopes de Oliveira
Advogado: Renatha Camargo de Oliveira (OAB: 21505/MS)
Advogado: Juliano Roncatti Almeida (OAB: 18806/MS)
Advogado: João Pedro Queiroz Saddi (OAB: 20296/MS)
Diante do exposto, presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, recebo-o em seus efeitos devolutivo
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e suspensivo, por vislumbrar os requisitos autorizadores constantes do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Comunique-se,
com urgência, ao juiz condutor do feito na origem, o teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo
legal, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme dispõe o art. 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se o interessado
Estado do Mato Grosso do Sul para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. P.I.C.-se. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021
Des. Marcos José de Brito Rodrigues Relator
Agravo de Instrumento nº 1400212-94.2021.8.12.0000
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Márcio Jorge Gauna
Advogado: Eduardo Gonçalves Chicarino (OAB: 22337/MS)
Assim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentação das contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.. P.I.
Habeas Corpus Criminal nº 1400220-71.2021.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Henaglyton Jhulyano Sigerson Corneto Lopes
Paciente: Eduardo Oliveira Rocha
Advogado: Henaglyton Jhulyano Sigerson Corneto Lopes (OAB: 25452/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina
Desta forma, indefiro a concessão da liminar da ordem pleiteada. Remeta-se ofício à autoridade apontada como coatora,
para prestar as informações no prazo de 24 horas, conforme artigo 40, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para apresentação de parecer,
no prazo de 2 (dois) dias, conforme RITJMS. Intimem-se e cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1401294-97.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Oswaldo Fernandes Melo
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Advogado: João Paulo Sales Delmondes (OAB: 17876/MS)
Agravante: Vitor Vieira de Melo (Espólio)
Repre. Legal: Oswaldo Fernandes Melo
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Advogado: João Paulo Sales Delmondes (OAB: 17876/MS)
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Agravante: Alda Fernandes Melo (Espólio)
Repre. Legal: Oswaldo Fernandes Melo
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Advogado: João Paulo Sales Delmondes (OAB: 17876/MS)
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Agravada: Espólio de Maria Carmen de Albuquerque
Advogado: Caio César Moreira Menezes de Araujo (OAB: 16078/MS)
Advogado: Antonio Rivaldo Menezes de Araujo (OAB: 1072A/MS)
Advogada: Natália Moreira Menezes de Araújo (OAB: 12897/MS)
Vistos, etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o que
entenderem de direito. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021. Des. Marco André Nogueira Hanson Relator
Embargos de Declaração Cível nº 1405945-75.2020.8.12.0000/50003
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Embargante: Roosewelt Sá Medeiros
Advogado: Alexandre Souza Fontoura (OAB: 9227/MS)
Embargada: Adriana Menegazzo
Advogado: Cézar Lopes (OAB: 17280/MS)
Advogado: Rhiad Abdulahad (OAB: 17854/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Abílio Fernandes Martins
Interessada: Edna Maria de Oliveira Martins
Vistos. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre os embargos opostos, vez
que seu eventual acolhimento poderá implicar a modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC). Após, voltemme conclusos. Intimem-se.
Agravo de Instrumento nº 1407298-53.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
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Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Interessado: Rastro Legal Assessoria Contabil e Tributária Ltda
Repre. Legal: Silvone Gouveia Barbosa
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jucelino Oliveira da Rocha (OAB: 7557/MS)
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Ante o exposto, determino a remessa deste recurso ao e. Vilson Bertelli em razão de sua competência estabelecida no CC
n.º 1601913-43.2020.8.12.0000.
Agravo de Instrumento nº 1407708-14.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Caixa Econômica Federal - CEF
Advogado: Luis Fernando Barbosa Pasquini (OAB: 13654/MS)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Ante o exposto, determino a remessa deste recurso ao e. Vilson Bertelli em razão de sua competência estabelecida no CC
n.º 1601913-43.2020.8.12.0000. P.I.
Agravo Interno Cível nº 1410522-96.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Corumbá - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Agropecuária Camargo e Promoções Artísticas Ltda
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Advogado: Marcio Socorro Pollet (OAB: 156299/SP)
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Agravado: Alfredo Zamlutti Junior
Soc. Advogados: Raghiant, Torres e Medeiros Advogados Associados (OAB: 17202/MS)
Advogado: Lúcia Maria Torres Farias (OAB: 8019/MS)
Assim, o presente deve ser extinto. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, julgo
prejudicado e, por conseguinte, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Agravo de Instrumento nº 1411547-47.2020.8.12.0000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Licerio de Oliveira Magalhaes Filho
Advogado: Félix Lopes Fernandes (OAB: 10420/MS)
Agravado: Advaldo Vanzella (Espólio)
Interessado: Joel Rodrigues (Espólio)
Advogada: Mariangela Messias Passinho (OAB: 32936/PR)
Interessada: Silvana Del Pintor Magalhães
Interessado: Janir Lucas
Advogada: Valeria Cristina Rodrigues (OAB: 30983/PR)
Portanto, valendo-me do poder geral de cautela, concedo o efeito suspensivo à decisão. Informe-se ao juízo de primeiro
grau do efeito aqui atribuído. Intime-se o agravado para que responda no prazo legal.
Agravo Interno Cível nº 1413241-51.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
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Agravante: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Marcio Santana Batista (OAB: 25203A/MS)
Agravado: Sueli Jaquel Amaral
Advogado: Reinaldo Orlando Nascimento de Araujo (OAB: 3160/MS)
Visto, etc. Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal/objeto,
diante do julgamento do mérito do AI nº 1413241-51.2020.8.12.0000.50000. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021. Des.
Marco André Nogueira Hanson Relator
Mandado de Segurança Criminal nº 1413387-92.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Fábio Adalberto Cardoso de Morais
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá
Interessado: Sthefe José Mattos da Silva
Vistos, etc. Havendo fundadas notícias de falecimento do réu Sthefe José Mattos da Silva nos autos originais (000171235.2016.8.12.0008) e cancelamento de seu CPF por óbito pela Receita Federal, consoante f. 142 (certidão oficial de justiçainformação obtida do genitor) e 147-148 (consulta ao CPF) daqueles autos e, sendo a morte do agente uma das causas de
extinção da puniblidade (art. 107, I do CP), o que via de consequência, acarretaria a perda do objeto do mandamus, converto o
julgamento em diligência, determinando que a autoridade impetrada, após a resposta dos cartórios de registro civil da Comarca
ao juízo singular, informe a este Relator se procedente a informação do óbito do réu. Após, volvam conclusos. I-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1414057-33.2020.8.12.0000
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Agravado: Roberto Tebaldi
Advogado: Paulo Marcos Rodrigues de Souza (OAB: 184543/SP)
Advogado: Rubens Paulo Sciotti Pinto da Silva (OAB: 233932/SP)
Advogado: Vander Luiz Pinto (OAB: 266098/SP)
Assim, diante da possibilidade do presente recurso não ser conhecido, eis que interposto contra despacho (determinação
de intimação do executado para promover o cumprimento da ordem estabelecida na sentença), aparentemente sem conteúdo
decisório, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de cinco dias. P.I.
Agravo Interno Cível nº 1415335-69.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Pinesso Agropastoril Ltda - Em Recuperação Judicial
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogada: Bruna Karoline Bezerra (OAB: 391496/SP)
Advogada: Lígia Cardoso Valente (OAB: 298337/SP)
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
Advogado: André Luiz Waideman (OAB: 7895/MS)
Advogado: Antenor Mindão Pedroso (OAB: 9794/MS)
Advogado: Fábio de Oliveira Pereira (OAB: 13884O/MT)
Interessado: Ademir Pinesso
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Nos termos do artigo 1.021, § 2º do novo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o
recurso no prazo de 15 dias.
Agravo Interno Cível nº 1415546-08.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Otávio Augusto de Andrade
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
Agravado: Banco J. Safra S.A.
Intime-se o agravado para, querendo, responder, no prazo e na forma prevista no art. 1021, § 2.º, do Código de Processo
Civil de 2015. Publique-se. Intime-se.
Agravo de Instrumento nº 1415617-10.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Gerzira Boeira Trindade
Advogado: Luiz Alexandre Gonçalves do Amaral (OAB: 6661/MS)
Agravante: Carlos Alberto Zeilmann
Advogado: Luiz Alexandre Gonçalves do Amaral (OAB: 6661/MS)
Agravado: Carlos Augusto Melke
Advogado: Carlos Augusto Melke Filho (OAB: 11429/MS)
Agravado: Tereza Cristina Palhano Melke
Advogado: Carlos Augusto Melke Filho (OAB: 11429/MS)
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Portanto, concedo o efeito suspensivo à decisão. Informe-se ao juízo de primeiro grau do efeito aqui atribuído. Intime-se o
agravado para que responda no prazo legal.
Agravo de Instrumento nº 1415689-94.2020.8.12.0000
Comarca de Rio Brilhante - Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
Advogado: Antonio Carlos Nascimento Filho (OAB: 16225/MS)
Advogado: Antonio Carlos Nascimento (OAB: 12566/MS)
Agravado: Olmiro Soares de Souza
Advogado: Luciano Pereira (OAB: 9561/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo, uma vez que não
requerido de forma diversa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do artigo
1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416413-98.2020.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Aparecido de Almeida Silva
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
Agravado: André Floriano de Queiroz
Advogado: Andre Floriano de Queiroz (OAB: 9592/MS)
Nestes termos, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos documentos hábeis, suficientes
e atualizados que comprovem a incapacidade financeira alegada, como comprovantes de rendimentos (holerite atualizado),
declaração do imposto de renda do último exercício, extratos bancários e documentos que atestem suas despesas mensais e
eventuais, sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1416415-68.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Banco Volkswagen S.A.
Advogada: Maria Lucilia Gomes (OAB: 7623A/MS)
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 15119A/MS)
Agravado: CG Toldos Martinez Eireli
Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em face do presente recurso (art. 1.021, §2º e
219 ambos do CPC).
Agravo de Instrumento nº 1416654-72.2020.8.12.0000
Comarca de Nioaque - Vara Única
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Agravante: Regiane Alves Stefanes Moraes
Advogado: Thiago Freitas Barbosa Silva (OAB: 12399/MS)
Advogada: Norma Suely Freitas Barbosa (OAB: 6117/MS)
Agravado: João Moacir Stefanes
Advogado: Gabriel Peterson de Azevedo (OAB: 19617/MS)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de f. 94-97. Aguarde-se o decurso do prazo para Contrarrazões.
Após, conclusos para julgamento colegiado Intimem-se.
Agravo Interno Cível nº 1417096-38.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravante: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravado: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
III - Ante o exposto, recebo o presente Agravo Interno e reconsidero a decisão agravada (f.104/108 - apenso), em parte e
em termos, apenas para determinar que a soja produzida no período da safra 2020/2021 seja colhida e entregue a armazém,
de modo a ficar bloqueada e à disposição do Juízo de origem, para liberação ulterior e proporcional aos investimentos a serem
oportunamente apurados, em favor dos envolvidos no mencionado processo de cultivo, do plantio à colheita. Também por
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questão acautelatória, sem que implique qualquer alteração na questão da posse, faculto e autorizo aos ora Agravantes que
terceiro representante por si nomeado acompanhe a colheita da soja, devendo ser permitida sua entrada na propriedade para
esse fim unicamente.
Agravo de Instrumento nº 1417096-38.2020.8.12.0000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Agravado: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravada: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
Ante o exposto, defiro, parcialmente, a tutela recursal pretendida, tão somente para suspender, provisoriamente, os efeitos
da decisão agravada, até o encerramento da colheita da safra 2020/2021 já plantada pela agravante. Encerrada a colheita,
fica restabelecida a decisão e os agravados deverão ser imediatamente imitidos na posse do imóvel “Fazenda Mato Grande”,
salvo outra determinação do juízo diretor do processo. Intime-se e Cumpra-se com “urgência”. Com o advento do ano judiciário,
redistribua-se ao juízo natural.
Agravo de Instrumento nº 1417096-38.2020.8.12.0000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins
Agravante: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Agravado: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravada: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
Ante o exposto, indefiro os pedidos de reconsideração formulados, mantendo a decisão de fls. 104-108 pelos seus
próprios fundamentos. Como determinado às fls. 108, com o término do recesso forense, redistribua-se o feito ao juízo
natural. Sem prejuízo, oportunamente traslade-se cópia da presente decisão ao processo dependente (autos 141709638.2020.8.12.0000/5000), que, igualmente, será apreciado pelo juízo competente. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1417096-38.2020.8.12.0000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Agravado: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravada: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
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Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, ratifico o recebimento do presente Agravo de Instrumento
apreciado durante o recesso forense. No entanto, quanto à tutela recursal de urgência concedida à f.104/108, deverão ser
observados os comandos contidos na Decisão de Reconsideração lançada às f.226/228 do Agravo Interno em apenso. Intimemse.
Habeas Corpus Criminal nº 1417177-84.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Paciente: Henrique de Almeida Gimenes
DPGE - 1ª Inst.: Thales Chalub Cerqueira (OAB: 113306/MG)
DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Ante a informação de que a custódia preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão (f. 83), intime-se a
parte Impetrante para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1417198-60.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: Paulo Henrique Almeida Miguel
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Paciente: Barbara Lavignia de Andrade Palheta
Advogado: Paulo Henrique Almeida Miguel (OAB: 22717/MS)
Interessado: Ygor Pereira Duarte da Silva
Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante à fl. 38, julgando extinto o presente habeas corpus. Ao
arquivo.
Conflito de competência cível nº 1600046-78.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Suscitante: J. de D. da V. do J. E. da F. P. da C. de C. G.
Suscitado: J. de D. da 2 V. da F. P. e R. P. da C. de C. G.
Interessada: A. P. R. S.
Interessado: E. de M. G. do S.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda
Pública e como suscitado o Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/
MS, o qual declinou da competência para processamento e julgamento (f. 85-86) da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Ana Paula Reis Santana contra o Estado de Mato Grosso do Sul (autos n° 0809953-44.2020.8.12.0001). Com fundamento no
art. 955, caput, do Código de Processo Civil/2015, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais
medidas urgentes até o julgamento do presente. Ressalto, por oportuno, que essa designação não antecipa qualquer Juízo de
valor acerca da competência discutida, mesmo porque, quando do julgamento do Conflito, o Tribunal pronunciar-se-á também
sobre a validade dos atos eventualmente praticados pelo Juízo declarado incompetente (art. 957, caput, CPC/15). Comuniquese, com urgência, o Juízo Suscitado e, na mesma oportunidade, nos termos do art. 954, do CPC/15, notifique-se-o para prestar
Informações, no prazo de dez (10) dias (p. único, art. 954). Prestadas as Informações, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça. Intimem-se
Agravo de Instrumento nº 2000015-90.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mariana Andrade Vieira (OAB: 22635B/MS)
Agravado: Sirlei Machado da Silva Julião
DPGE - 1ª Inst.: Marcel Leonardo Pelagio Gaio (OAB: 304174/SP)
Interessado: Município de Água Clara
Diante destas considerações, recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo e indefiro a liminar requerida.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal, conforme disposição contida
no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil de 2015, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária e,
eventualmente, opor-se ao julgamento virtual. Encaminhem-se os autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer
e eventual oposição ao julgamento virtual. Publique-se. Intime-se.
Apelação Criminal nº 0000041-26.2020.8.12.0011
Comarca de Coxim - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Luiz Fernando Vasques dos Santos
Advogado: José Nelson de Carvalho Lopes (OAB: 7564A/MS)
Advogado: Ronan Garcia da Silveira Filho (OAB: 10317/MS)
Apelante: Ailton Marques Gomes Machado
DPGE - 1ª Inst.: Daniel de Oliveira Falleiros Calemes
Apelado: Ministério Público Estadual
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Prom. Justiça: Victor Leonardo de Miranda Taveira
Interessado: Adriano Vieira Chaves
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000061-02.2020.8.12.0016
Comarca de Mundo Novo - 2ª Vara
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: V. do A.
DPGE - 1ª Inst.: Stela Maria Pereira de Souza (OAB: 9010B/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000297-61.2019.8.12.0024
Comarca de Aparecida do Taboado - 1ª Vara
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Edmilso Rodrigues de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Vinícius Fernandes Cherem Curi
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Oscar de Almeida Bessa Filho (OAB: 87876MP/MS)
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000375-42.2020.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Fabiane Neves de Campos
Advogada: Elizabete Nunes Delgado (OAB: 15279/MS)
Apelante: Leocir Maraschin
DPGE - 1ª Inst.: Diego Bortoloni Disperati
Apelante: Luiza Lucas da Silva
Advogado: Jezualdo Galeski (OAB: 12711/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Fabrício Secafen Mingati (OAB: 215955/MP)
Apesar de devidamente intimada, a defesa da apelante Fabiane Neves de Campos deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar as razões do recurso de apelação, conforme certidão de p. 533. Assim, intime-se a acusada pessoalmente para
constituir novo advogado, no prazo de 5 dias, devendo constar no mandado que, decorrido tal prazo, será nomeado Defensor
Público para prosseguir na defesa. Diante da inércia da patrona constituída, comunique-se a OAB/MS.
Apelação Criminal nº 0000466-16.2016.8.12.0004
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Thiago Barbosa da Silva
Apelante: C. A. da C. G.
DPGE - 1ª Inst.: Lucas Colares Pimentel (OAB: 81886/RS)
Apelado: C. A. da C. G.
DPGE - 1ª Inst.: Lucas Colares Pimentel (OAB: 81886/RS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Thiago Barbosa da Silva
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0000626-51.2020.8.12.0020
Comarca de Rio Brilhante - Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Edilson Ferreira Bicalho
DPGE - 1ª Inst.: Samuel Sebastião Magalhães (OAB: 120936/DP)
Apelante: Everton Torres Silveira
Advogada: Isabella Patricia Miranda Silva (OAB: 23742/MS)
Advogado: Marco Aurélio da Silva (OAB: 14502/MS)
Apelante: Wesley Gonçalves Silva
Advogada: Beatriz Vasconcellos Marques (OAB: 8127/MS)
Advogada: Fabiana Merlo de Oliveira (OAB: 10614/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Alexandre Rosa Luz
Intime-se o apelante Everton Torres Silveira (fl. 420) para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, CPP.
Após, ao MP e à PGJ. Na sequência, conclusos.
Apelação Criminal nº 0000679-27.2020.8.12.0054
Comarca de Nova Alvorada do Sul - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Ministério Público Estadual
Apelante: Altair Oliveira de Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Apelante: Cleberson Willian de Oliveira Gonçalves
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DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Mauricio Micelis Cabral (OAB: 9404/MS)
Apelado: Cleberson Willian de Oliveira Gonçalves
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Apelado: Altair Oliveira de Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Aléscio Artiolle
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0000687-10.2020.8.12.0052
Comarca de Anastácio - 1ª Vara
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: João Meneghini Girelli (OAB: 13463/MS)
Apelado: Fabiano de Souza Pedro
DPGE - 1ª Inst.: Sara Curcino Martins de Oliveira
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0001816-17.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: Lucas Dias de Oliveira
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Augusto Formágio (OAB: 195987/SP)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rosana Suemi Fuzita Irikura
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Recurso em Sentido Estrito nº 0001837-80.2014.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Recorrente: Esli Martins da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Eurico Bartolomeu Ribeiro Neto
Recorrido: Ministério Público Estadual
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0001866-48.2020.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Tatiane da Cruz
Advogado: Ernani Fortunati (OAB: 6774/MS)
Apelante: Jenifer dos Santos
Advogada: Valda Maria Garcia Alves Nóbrega (OAB: 17380/MS)
Advogado: Afonso Nobrega (OAB: 5217/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Letícia Rossana Pereira Ferreira Berto de Almada
Vistos. À Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de parecer e, ainda, manifestar-se a respeito de eventual oposição
ao Julgamento Virtual, ex vi do disposto no art. 1º, § 1º, I, do Provimento 411/2018, do Conselho Superior da Magistratura.
Cumpra-se.
Apelação Criminal nº 0002447-29.2020.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: José Márcio Rodrigues da Silva Júnior
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Duarte Quaresma
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Marcos Martins de Brito (OAB: 5216E/MS)
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Embargos de Declaração Criminal nº 0002785-85.2015.8.12.0005/50000
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Embargante: Luiz Antônio Soares Dias
DPGE - 2ª Inst.: Angela Rosseti Chamorro Belli
Embargado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Nilza Gomes da Silva
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação Criminal nº 0003046-92.2016.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Daniel do Nascimento Britto
Apelado: Cleiton Soares Bueno
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DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Baixem-se os autos à Comarca de origem para que o réu seja intimado pessoalmente da sentença condenatória, bem como
para que manifeste se deseja recorrer. Caso não seja localizado, deverá ser intimado via edital. Após, dê-se vista à PGJ e
voltem conclusos.
Apelação Criminal nº 0003242-54.2014.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Apelante: Jacqueline Campos Torres
Advogado: Reni Blass (OAB: 23626B/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Antenor Ferreira de Rezende Neto (OAB: 848656/MP)
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0004633-48.2017.8.12.0002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: Genivaldo Martins Nunes
DPGE - 1ª Inst.: Rodrigo Vasconcelos Compri (OAB: 287689/SP)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Cláudio Rogério Ferreira Gomes (OAB: 8317/MS)
Interessado: Camila Cançado da Silva
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0004860-10.2019.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Daniela Araújo Lima da Silva
Apelada: V. L. N. dos S.
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Augusto Formágio (OAB: 195987/SP)
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação / Remessa Necessária nº 0013172-35.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Katia Silene Sarturi Chadid (OAB: 8624/MS)
Apelado: Construtora Degrau Ltda.
Advogado: Sergio Adilson de Cicco (OAB: 4786/MS)
Desse modo, determino a redistribuição dos autos de processo, por sorteio entre os membros de todas as Câmaras Cíveis
deste Tribunal de Justiça, com as anotações devidas.
Recurso em Sentido Estrito nº 0014460-81.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Recorrente: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Grázia Strobel da Silva Gaifatto (OAB: 7476/MS)
Recorrido: Francieli de Souza Ramos
DPGE - 1ª Inst.: Guilherme Cambraia de Oliveira (OAB: 170418/DP)
Encaminhem-se os autos às filas digitais da Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0016002-71.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelante: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silva Almeida Garcia
Apelante: Alexandre Gomes de Afonso
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelado: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silvia Almeida Garcia (OAB: 543304/DP)
Apelado: Alexandre Gomes de Afonso
Advogado: Claudinei Bornia Braga (OAB: 13063/MS)
Inclua-se em pauta.
Apelação Criminal nº 0016002-71.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Ministério Público Estadual
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

299

Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelante: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silva Almeida Garcia
Apelante: Alexandre Gomes de Afonso
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Rodrigo Yshida Brandão (OAB: 825097/MP)
Apelado: Patricky Deivys Peralta de Moura
DPGE - 1ª Inst.: Carmen Silvia Almeida Garcia (OAB: 543304/DP)
Apelado: Alexandre Gomes de Afonso
Advogado: Claudinei Bornia Braga (OAB: 13063/MS)
Considerando a petição de fl. 614, intime-se o réu Alexandre Gomes de Afonso, pessoalmente, para constituir novo
advogado, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, encaminhem-se os autos com vista à Defensoria
Pública Estadual para patrocinar a causa.
Apelação Criminal nº 0024762-14.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jonas Hass Silva Júnior
Apelante: Odiney de Jesus Leite Júnior
Advogado: Jose Roberto Rodrigues da Rosa (OAB: 10163/MS)
Advogado: Jakson Gomes Yamashita (OAB: 15666/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Cristiane Amaral Cavalcante
Intime-se o apelante, por meio de seu advogado, para apresentar as razões recursais, nos termos do que dispõe o § 4º
art. 600 do Código de Processo Penal, tal como requerido às p. 298. Após, ao ministério público para o oferecimento das
contrarrazões; e, à PGJ para apresentar parecer. Cumpra-se.
Apelação Criminal nº 0027195-54.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: J. R. D. B.
DPGE - 1ª Inst.: Fabio Odacir Marinho Rezende (OAB: 7216/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Rogério Augusto Calábria de Araújo
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0032392-53.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Apelante: A. B. dos S.
DPGE - 1ª Inst.: Helkis Clark Ghizzi (OAB: 10008A/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Helen Neves Dutra da Silva
Apelada: I. V. L. de A.
DPGE - 1ª Inst.: Graziele Carra Dias Ocáriz (OAB: 898237/DP)
Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer. Após, conclusos. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0042855-20.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - Auditoria Militar
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: Ivo Sanches Vaz
Advogado: Marcelo Meneses Echeverria de Lima (OAB: 14456/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Tathiana Corrêa Pereira da Silva
Vistos, etc. Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer. Após, voltem-me conclusos. P.I.C.
Apelação Criminal nº 0045982-63.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Apelante: Walkiria de Jesus Araujo
DPGE - 1ª Inst.: Marcus Vinicius Carromeu Dias (OAB: 5740B/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues (OAB: 261605/MP)
Interessado: Danilo Guy de Barros Farias
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Embargos de Declaração Cível nº 0800035-80.2020.8.12.0012/50000
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. João Maria Lós
Embargante: Geraldo Moreira Machado
Soc. Advogados: Nogueira & Fernandes Advocacia e Associados Ss (OAB: 697/MS)
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
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Embargado: Banco Pan S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, apresentar resposta aos embargos de declaração (art. 1.023, § 2º,
CPC). Às providências necessárias.
Apelação Cível nº 0800141-12.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Marcello José Andreetta Menna
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Apelante: Marcelo Alex Echeverria Galvão
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Vistos. Considerando que os rendimentos da parte são superiores ao salário mínimo e que adquiriu imóvel através de
financiamento no valor de R$ 94.000,00; indefiro a gratuidade judicial. Intime-se o apelante para recolher as custas processuais.
Às providências.
Remessa Necessária Cível nº 0800343-95.2020.8.12.0019
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fernando Cesar Caurim Zanele (OAB: 9780/MS)
Recorrido: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fernando Cesar Caurim Zanele (OAB: 9780/MS)
Recorrido: Cooperativa Agroindustrial Ceres - Coopaceres
Advogado: Lucas Tabacchi Pires Corrêa (OAB: 16961/MS)
Advogado: Frederico Luiz Gonçalves (OAB: 12349/MS)
Ante a imprescindibilidade da intervenção ministerial (art. 178, I, do CPC c.c art. 12 da Lei nº 12.016/2009), dê-se
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para ofertar parecer.
Apelação Cível nº 0800485-67.2019.8.12.0041
Comarca de Ribas do Rio Pardo - Vara Única
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: João Alfredo Danieze
Advogado: João Alfredo Danieze (OAB: 5572/MS)
Apelado: Município de Ribas do Rio Pardo
Proc. Município: Walter de Castro Neto (OAB: 13890B/MS)
Apelado: Paulo Cesar Lima Silveira
Advogado: Carlos Eduardo da Motta Lameira (OAB: 14182/MS)
Apelado: José Domingues Ramos
Advogado: Bruno Rafael da Silva Taveira (OAB: 15471/MS)
Apelado: Viatur Transporte e Turismo Ltda
Advogada: Paula Alexsandra Consalter Almeida (OAB: 8734/MS)
Assim, converto o julgamento em diligência, para encaminhar os
autos de processo ao juízo a quo, a fim de intimar o Ministério Público
Estadual atuante em primeiro grau, para avaliar se há interesse em assumir atitularidade da demanda, nos termos do art.
9º da Lei nº 4.717/65,
Apelação Cível nº 0800549-82.2019.8.12.0007
Comarca de Cassilândia - 1ª Vara
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: M. R. S. C.
DPGE - 1ª Inst.: Mariane Vieira Rizzo (OAB: 913152/DP)
Apelado: E. de J. F.
DPGE - 1ª Inst.: Giuliano Stefan Ramalho de Sena Rosa
Encaminhem-se os autos de processo à Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação Cível nº 0800633-81.2018.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Iracema Horst
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Bmg S/A
Advogado: Breiner Ricardo Diniz Resende Machado (OAB: 21409A/MS)
Advogado: André Rennó Lima Guimarães de Andrade (OAB: 16125A/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.186/198 em ambos efeitos.
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Manifeste-se a Apelante Iracema Horst, em cinco dias, querendo, quanto as preliminares suscitadas nas contrarrazões de
f.205/224 em razão do artigo 933 do Código de Processo Civil. Intime-se.
Apelação Cível nº 0800683-88.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Maria Raquel Balbino dos Santos
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Safra S.A.
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Compulsando os autos, verifico que não há que se falar em prevenção e tampouco em conexão, uma vez o objeto e a
causa de pedir são completamente distintas, não havendo probabilidade de decisões conflitantes. O contrato estabelecido
com o Banco Safra, objeto daquela ação (nº0800684-73.2020.8.12.0035), é de nº000012604812, no valor de R$3.051,72, com
inicio em janeiro/2020 sendo o Recurso de Apelação Distribuído ao Desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso julgado em
14/12/2020, conforme decisão publicada no Diário de Justiça n.4638; já aqui, o contrato em discussão é o de nº000012677179,
no valor de R$3.066,42 com inicio em janeiro de 2020.(f.38). Os feitos não estão apensados e nem foi reconhecida, na origem,
a propalada conexão. Assim, não há se falar em “feitos originários conexos”. Por outro lado, não há recurso no processo que
esta sob minha relatoria, nem naquela causa principal, nem causas cautelares ou acessórias, incidentes, nem de recursos de
ação conexa (já que não há conexão reconhecida em Primeiro Grau) ou de ação continente; o recurso é unicamente dessa outra
ação, nova, independente e portanto hipótese distinta da prevista no referido artigo 55. Com o devido respeito ao entendimento
do Desembargador Eduardo Machado, entendo não ser o caso de declinação de sua competência com determinação de
redistribuição do feito. Assim, determino a imediata redistribuição com nossas homenagens. Cancelem-se as anotações relativas
a minha inexistente vinculação. Intimem-se.
Apelação Cível nº 0801172-13.2019.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Apelante: F. X. G.
Advogado: Modesto Luiz Rojas Soto (OAB: 2185/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi
Apelante: M. E. P. H. das N.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: L. J. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: R. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: F. L. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelante: J. H. J.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelada: M. E. P. H. das N.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: L. J. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelada: R. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: F. L. P. H.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: J. H. J.
Advogado: Lucas Costa da Rosa (OAB: 14300/MS)
Advogado: André Luiz Borges Netto (OAB: 5788/MS)
Apelado: F. X. G.
Advogado: Modesto Luiz Rojas Soto (OAB: 2185/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi
Nos termos do artigo 99, § 5º, do Código de Processo Civil, o recurso o que verse exclusivamente sobre valor de honorários
de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar
que tem direito à gratuidade. Dessa forma, determino a intimação do advogado Modesto Luiz Rojas Soto para, no prazo de 5
(cinco) dias, recolher o preparo recursal ou demonstrar sua hipossuficiência financeira.
Apelação Cível nº 0801420-93.2020.8.12.0002
Comarca de Dourados - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: New Design Móveis
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Advogada: Edna de Oliveira Schmeisch (OAB: 9594/MS)
Apelada: Sueli Gomes de Almeida
Advogado: Juliano Cavalcante Pereira (OAB: 11410/MS)
Advogado: Renato de Aguiar Lima Pereira (OAB: 7083/MS)
Considerando que o Apelante New Design Móveis MEI, representado por Renato Almeida Nunes, postula a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, intime-se para, no prazo de quinze dias, apresentar documentos que comprovem ou evidenciem
com segurança suas eventuais rendas, balanço ou balancete, declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica (ainda
que de isenção) ou qualquer outro documento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos da Lei, sob
pena de indeferimento do pedido. Intime-se.
Apelação Cível nº 0801549-68.2020.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Maria Nazinha de Melo
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.105/118 em ambos efeitos.
Ciência as partes. Depois, à conclusão para julgamento.
Apelação Cível nº 0801552-64.2018.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 1ª Vara Cível
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: V. I. de B.
DPGE - 1ª Inst.: Darvino Antônio Maciel Júnior (OAB: 3518/MS)
Apelado: J. F. B. de B. (Representado(a) por sua Mãe)
RepreLeg: Elaine Cristina Bezerra
DPGE - 1ª Inst.: Olavo Colli Júnior (OAB: 13789B/MS)
DPGE - 2ª Inst.: Glória de Fátima Fernandes Galbiati (OAB: 21983/DP)
Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.003, caput e § 5º, do Código de Processo Civil, em sendo
intempestivo e, portanto, inadmissível, NÃO CONHEÇO deste recurso de apelação interposto por Valdir Inácio de Brito. Intimese. Oportunamente, arquivem-se.
Apelação Cível nº 0802269-18.2018.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: Valdo Pistório
Advogado: Jocsan Aguillera (OAB: 18115/MS)
Apelante: Diana Mara Pereira Pistorio
Advogado: Jocsan Aguillera (OAB: 18115/MS)
Apelante: Logística Monte Moriá Ltda - ME
Advogado: Jocsan Aguillera (OAB: 18115/MS)
Apelado: Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - Jucems
Proc. do Estado: Felipe Marcelo Gimenez (OAB: 7580/MS)
Advogada: Yvanise de Oliveira Campos (OAB: 6199/MS)
Assim, intimem-se os apelantes para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, em relação à preliminar ventilada. Intimese. Cumpra-se.
Embargos de Declaração Cível nº 0802721-95.2018.8.12.0018/50000
Comarca de Paranaíba - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. João Maria Lós
Embargante: Luciene Francisco Borgatto
DPGE - 2ª Inst.: Marisa Nunes dos Santos Rodrigues (OAB: 385671/DP)
Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Fábio Jun Capucho (OAB: 10788/MS)
Interessado: Município de Paranaíba
Proc. Município: Liliane Aparecida dos Santos Martins (OAB: 18437/MS)
Intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, apresentar resposta aos embargos de declaração (art. 1.023, § 2º,
CPC). Às providências necessárias.
Apelação Cível nº 0802776-27.2014.8.12.0005
Comarca de Aquidauana - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: Edson Carpejani
Advogado: Giummarresi, Dorval e Martins de Almeida Advogados Associados
Advogado: Manoel Augusto Martins de Almeida (OAB: 12588B/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi (OAB: 5119/MS)
Apelado: José Carpejani Filho
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelada: Aparecida Carpejane Cunha
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelado: Willian Carpejani
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Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelada: Celesta Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: José Carpejani Filho
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: Aparecida Carpejane Cunha
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: Willian Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelante: Celesta Carpejani
Advogado: Luiz Egberg Penteado Anderson (OAB: 9593/MS)
Apelado: Edson Carpejani
Advogado: Giummarresi, Dorval e Martins de Almeida Advogados Associados
Advogado: Manoel Augusto Martins de Almeida (OAB: 12588B/MS)
Advogado: Luís Marcelo Benites Giummarresi (OAB: 5119/MS)
Intimem-se os Recorridos Edson Carpejani e outros para, querendo, manifestarem-se, no prazo de cinco dias, acerca da
preliminar de conexão de ações suscitada a f.685/687 dos autos. Decorrido o prazo, à conclusão para julgamento.
Apelação / Remessa Necessária nº 0804366-41.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Cristiane Müller Dantas (OAB: 7812/MS)
Apelado: Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda
Advogado: Ricardo Martins Belmonte (OAB: 254122/SP)
Advogado: Eduardo Dainezi Fernandes (OAB: 267116/SP)
Na hipótese, fica a parte autora, ora apelada, intimada a regularizar sua representação processual, já que o advogado
substabelecente, Dr.Márcio Leoneti Andrade Leone (f. 26), não possui procuração juntada no processo, sob pena de
desentranhamento das contrarrazões de f. 211-218, nos termos do que determina o inc. II do §2º do art. 76 do vigente CPC.
Intime-se.
Remessa Necessária Cível nº 0805299-14.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: João Miguel Fontoura da Silva
RepreLeg: Glaucia da Silva Alves
Recorrido: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessado: Secretária de Educação do Município de Campo Grande
Vistos, etc. À Procuradoria-Geral de Justiça. Após, conclusos.
Agravo Interno Cível nº 0807487-77.2020.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Agravante: Marcello José Andreetta Menna
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Gabriel de Freitas da Silva (OAB: 21996/MS)
Agravante: Marcio Henrique Gomes dos Santos
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Advogado: Gabriel de Freitas da Silva (OAB: 21996/MS)
Agravado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
Assim, recebo o presente agravo com efeitos devolutivo e suspensivo. Oficie-se ao juízo de orígem para os devidos fins. 1.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, querendo, no prazo legal. 2. Intimem-se.
Apelação Cível nº 0831818-94.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: E. M. de S.
Advogado: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (OAB: 3533/MS)
Advogado: Ricardo Youssef Ibrahim (OAB: 4660/MS)
Apelada: L. E. de O. A.
Advogado: Weslley Antero Angelo (OAB: 14221/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.121/128 somente no efeito
devolutivo de acordo com o artigo 1.012, §1º, II do Código de Processo Civil. Ciência as partes. Depois, à conclusão para
julgamento.
Apelação Cível nº 0837197-79.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
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Apelante: Sindicato dos Agentes Patrimonial Público de Mato Grosso do Sul
Advogado: Sylvana Sayuri Shimada Ronda (OAB: 16515/MS)
Advogado: Perceu Jorge Bartolomeu Monteiro Ronda (OAB: 14022/MS)
Advogada: Marisa dos Santos Almeida Pereira Lima (OAB: 5225/MS)
Advogado: Denise Gaidargi Rios Dias (OAB: 22646/MS)
Advogada: Fábia Zelinda Fávaro (OAB: 13054/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Apelado: Secretário(a) de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul
Vistos. Inclua-se em pauta para julgamento.
Apelação Cível nº 0837197-79.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Apelante: Sindicato dos Agentes Patrimonial Público de Mato Grosso do Sul
Advogado: Sylvana Sayuri Shimada Ronda (OAB: 16515/MS)
Advogado: Perceu Jorge Bartolomeu Monteiro Ronda (OAB: 14022/MS)
Advogada: Marisa dos Santos Almeida Pereira Lima (OAB: 5225/MS)
Advogado: Denise Gaidargi Rios Dias (OAB: 22646/MS)
Advogada: Fábia Zelinda Fávaro (OAB: 13054/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul.
Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Apelado: Secretário(a) de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul
Considerando o princípio do contraditório substancial, positivado nos arts. 9º e 10, do NCPC, manifestem-se ambas as
partes, no prazo de 5 dias, sobre a nulidade da sentença por incompetência absoluta para processar e julgar mandado de
segurança impetrado contra Secretário de Estado (art. 114, II, “b”, da Constituição Estadual, e art. 128, I, “a”, do RITJMS),
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Após, cumpra-se o despacho
de f. 659. Intimem-se.
Remessa Necessária Cível nº 0837784-04.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: J. de D. da 1 V. de F. P. e de R. P. da C. de C. G.
Recorrido: R. S. M.
RepreLeg: Naiara Sperandio de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Kátia Maria Souza Cardoso (OAB: 3805/MS)
Recorrido: M. de C. G.
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessada: S. M. de E. de C. G. - M.
RepreLeg: Elza Fernandes Ortelhado
Colha-se o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Remessa Necessária Cível nº 0837820-46.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: Arthur Ramires Soares
RepreLeg: Cristiane Pereira Ramires
Recorrido: Município de Campo Grande
Proc. Município: Viviani Moro (OAB: 7198/MS)
Interessado: Secretário Municipal de Educação
RepreLeg: Elza Fernandes Ortelhado
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Arthur
Ramires Soares contra ato da Secretária Municipal de Educação do Município de Campo Grande. Considerando sentença
proferida em Mandado de Segurança, regido pela Lei nº 12.016/2009, nos termos do artigo 14, § 1º, colha-se parecer da
Procuradoria de Justiça. Intime-se.
Agravo de Instrumento nº 1400103-80.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Agravante: Laércio Higino da Cruz
Advogado: Pedro Navarro Correia (OAB: 12414/MS)
Advogado: Guilherme Vaz Lopes Lins (OAB: 24187/MS)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento para antecipação da tutela recursal, mas DEFIRO o requerimento de atribuição
de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim específico de obstar a produção de todo e qualquer efeito pela decisão
agravada, pelo menos até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência imediata ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, nos
termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil/15, para que responda ao presente recurso no prazo de quinze (15)
dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Intimem-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400126-26.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Impetrante: R. S.
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Impetrado: J. de D. da 1 V. de E. P. da C. de C. G.
Paciente: J. C. L.
Advogado: Ramon Sobral (OAB: 14101/MS)
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução.
Agravo de Instrumento nº 1400164-38.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Timóteo Moreira dos Santos
Advogado: Thayson Moraes Nascimento (OAB: 17829/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Comandante do Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Pmms
Vistos, etc. Trata-se de procedimento recursal de Agravo de Instrumento interposto por Timóteo Moreira dos Santos contra
decisão proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da comarca de Campo Grande, nos
autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e
do Comandante do Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMS, que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça sob o fundamento de que não restou comprovada a sua hipossuficiência econômica. Com efeito, a documentação
colacionada aos autos demonstra que, a priori, o agravante possui condições de arcar com as custas do processo. Contudo, a
questão será melhor analisada quando do mérito do agravo interposto. Assim, tendo em vista que o despacho que indeferiu o
benefício pleiteado determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, e sem adiantar o
julgamento de mérito do presente instrumento, recebo o recurso também no efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de primeiro
grau, informando acerca do efeito aqui atribuído. Intime-se o agravante para que comprove o preenchimento dos pressupostos
legais, apresentando comprovantes dos rendimentos atuais e das despesas mensais que justifiquem não ter condições de pagar
as custas processuais e despesas do processo, sem prejuízo próprio do sustento ou da família, nos termos dos parágrafos 2º
e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, sob pena de ter indeferido o benefício pleiteado. Decorrido o prazo, intime-se os
agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. P.I.C
Agravo de Instrumento nº 1400165-23.2021.8.12.0000
Comarca de São Gabriel do Oeste - 2ª Vara
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Gilda Aparecida Candida Nogueira
Advogado: Ailto Roberson Seibert (OAB: 19466/MS)
Agravado: Município de São Gabriel do Oeste
Intime-se a agravante para informar, com urgência, qual a função exercida por ela no Município de São Gabriel do Oeste,
tendo em vista que algumas atividades podem ser executadas de forma remota. Com a resposta, retornem conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1400177-37.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Agravante: Jumbo Instalações Elétricas Ltda
Advogado: Mauro Jose Gutierre (OAB: 6494/MS)
Agravante: Ana de Oliveira Marques
Advogado: Mauro Jose Gutierre (OAB: 6494/MS)
Agravante: Manoel da Silva Marques (Espólio)
Advogado: Mauro Jose Gutierre (OAB: 6494/MS)
Agravado: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro-sul Ms
Advogado: Ricard Jean Macagnan da Silva (OAB: 9865/MS)
Interessada: Kátia Graziella Marques Komesu
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, recebendo-o,
somente
no efeito devolutivo.
Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código
de Processo Civil/15, para que responda ao presente recurso no prazo de quinze (15)dias, facultando-lhe juntar a
documentação que entender necessária.
Agravo de Instrumento nº 1400181-74.2021.8.12.0000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Valter Gonçalves de Aguiar
Advogado: Nério Andrade de Brida (OAB: 10603B/MS)
Agravada: Cleusa Maria Sarturi Pereira
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Em vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para,
querendo, responderem ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observado o disposto no caput do art. 219 do
CPC/15, à luz dos entendimentos expostos nos Enunciados 267 e 268, ambos do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
Oficie-se ao juiz da causa, requisitando-lhe informações acerca da demanda, inclusive no que toca à eventual retratação, bem
como se o agravante procedeu a juntada da cópia da petição deste agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição
e da relação de documentos que instruíram o recurso, se tratar-se o processo de origem de autos físicos (caput e § 2º do art.
1018 do CPC/15). Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1400182-59.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
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Agravante: S. de E. S. E. de S. LTDA
Advogado: Márcio Rafael Gazzineo (OAB: 23495/CE)
Agravado: J. de G. L. C.
Advogado: Paulo da Cruz Duarte (OAB: 14467/MS)
Dessa forma, presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o agravo de instrumento, porém, tão somente no efeito
devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal, conforme
disposição contida no artigo 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem os autos à conclusão.
Agravo de Instrumento nº 1400184-29.2021.8.12.0000
Comarca de Mundo Novo - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Maria Cicera Batista da Silva Andrade
DPGE - 1ª Inst.: Marta Rosângela da Silva (OAB: 101/BN)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Agravado: Município de Mundo Novo
Assim, recebo o presente Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, para determinar a suspensão dos
efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, devendo o Juízo a quo prosseguir com o processamento do
feito originário, até o julgamento deste Recurso.
Habeas Corpus Criminal nº 1400185-14.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Des. José Ale Ahmad Netto
Impetrante: Cássio de Souza
Paciente: Welinton Aparecido Ramos
Advogado: Cássio de Souza (OAB: 21098/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto do Interior da Comarca de Campo
Grande
Desta forma, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido no momento oportuno, indefiro a liminar pleiteada.
Remeta-se ofício à autoridade apontada como coatora, para prestar as informações no prazo de 24 horas, a teor do art. 40,
do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS, especificamente em relação a apreciação do pedido de
Progressão de Regime, Agravo em Execução antes pleiteados pelo paciente (SEEU - Seq. 30.1 e 33-1) nos autos de execução
penal n. 0000819-77.2013.8.12.0031, bem como a designação de audiência de justificação para análise da questão. Após,
encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Finalmente conclusos. Às providências.
Habeas Corpus Criminal nº 1400188-66.2021.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: Juliana Panes Graça
Paciente: Maicon Douglas Pereira da Silva
Advogado: Juliana Panes Graça (OAB: 21664/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina
O pedido deve ser indeferido, pois dos argumentos e documentos vindos com a inicial não autorizam a conclusão
de ilegalidade no ato da prisão a justificar a concessão da tutela de urgência, ao menos sob a análise perfunctória deste
momento, de maneira que o pleito exige análise mais cautelosa e o aprofundamento do exame de todos os elementos que
circundaram a prisão do paciente, o que deve ser realizado pelo órgão colegiado após prestadas as informações necessárias,
com a manifestação do Ministério Público. Nesse sentido, com efeito, após examinar de forma pormenorizada os fundamentos
aventados pela impetrante, não vislumbrei, por ora, no âmbito de um juízo de cognição sumária, os elementos necessários
à concessão da tutela de urgência. Postergo, portanto, o exame da questão para após as informações que serão prestadas
pela autoridade apontada como coatora, que certamente trarão maiores elementos para possibilitar uma efetiva análise da
matéria controvertida, possibilitando uma prestação jurisdicional justa e adequada ao caso. Dessa forma, sem prejuízo do
pronunciamento de mérito a ser proferido na ocasião oportuna, indefiro o pedido liminar pretendido. Solicite-se, informações à
autoridade apontada como coatora. Após, vistas à PGJ.
Ação Rescisória nº 1400190-36.2021.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 4ª Vara Civel
Relator(a): Des. João Maria Lós
Requerente: Claudemir Couto
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
Advogado: Mateus Holsbach Favaretto (OAB: 24876/MS)
Requerido: Banco Itaucard S.A.
Diante do exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, na pessoa de seu procurador, para
que: 1) corrija o valor atribuído à causa; 2) no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento da custas iniciais e do depósito
prévio previsto no artigo 968, II do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, certifique-se, a distribuição, a regularidade
de ambos os recolhimentos (custas inicias e depósito prévio envolvido na Ação Rescisória). Em seguida, retornem os autos
conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1400191-21.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: Robinson Geraldo Rodrigues Nabhan
Advogado: Doralício Costa Félix Neto (OAB: 20783/MS)
Agravado: Sérgio Vilharga Angelo
Vistos. Robinson Geraldo Rodrigues Nabhan agrava da decisão, proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta em
desfavor de Sérgio Vilharga Ângelo, que lhe indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recebo o recurso no efeito
devolutivo. Intime-se o agravado para responder no prazo legal.
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Habeas Corpus Criminal nº 1400193-88.2021.8.12.0000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: D. P. do E. de M. G. do S.
Paciente: A. L. M.
DPGE - 1ª Inst.: Gabriela Noronha de Sousa (OAB: 130085/MG)
Impetrado: J. de D. da C. de C. S.
Desta forma, indefiro a concessão da liminar da ordem pleiteada. Remeta-se ofício à autoridade apontada como coatora,
para prestar as informações no prazo de 24 horas, conforme artigo 40, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para apresentação de parecer,
no prazo de 2 (dois) dias, conforme RITJMS. Intimem-se e cumpra-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400198-13.2021.8.12.0000
Comarca de Rio Brilhante - Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Impetrante: Eder Francelino Araujo
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante
Paciente: Jean Lucas Xavier dos Santos
Advogado: Eder Francelino Araujo (OAB: 10647/GO)
Posto isso, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações à origem. Após, encaminhem-se os autos à ProcuradoriaGeral de Justiça para parecer. Finalmente conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1400200-80.2021.8.12.0000
Comarca de Jardim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Emil Ignacio Moreira
Advogado: Alexandre Yamazaki (OAB: 12879/MS)
Assim, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Manifeste-se a Agravada, no prazo legal.
Agravo de Instrumento nº 1400202-50.2021.8.12.0000
Comarca de Camapuã - 1ª Vara
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Getúlio Barbosa
Advogado: Alex Sandro Pacheco Rocha (OAB: 18847/MS)
Advogada: Luana Aparecida Pereira de Oliveira Camera (OAB: 24956/MS)
Diante do exposto, ausentes os requisitos, indefere-se o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, para que responda ao presente, recurso no prazo de quinze (15) dias, facultando-lhe
juntar a documentação que entender necessária. Oficie-se ao Juiz de primeiro grau requisitando as informações. Publique-se.
Intimem-se.Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1400206-87.2021.8.12.0000
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155A/MS)
Advogada: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22074A/MS)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Irineu Lopes de Oliveira
Advogado: Renatha Camargo de Oliveira (OAB: 21505/MS)
Advogado: Juliano Roncatti Almeida (OAB: 18806/MS)
Advogado: João Pedro Queiroz Saddi (OAB: 20296/MS)
Diante do exposto, presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, recebo-o em seus efeitos devolutivo
e suspensivo, por vislumbrar os requisitos autorizadores constantes do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Comunique-se,
com urgência, ao juiz condutor do feito na origem, o teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo
legal, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme dispõe o art. 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se o interessado
Estado do Mato Grosso do Sul para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. P.I.C.-se. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021
Des. Marcos José de Brito Rodrigues Relator
Agravo de Instrumento nº 1400212-94.2021.8.12.0000
Comarca de Dourados - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Agravado: Márcio Jorge Gauna
Advogado: Eduardo Gonçalves Chicarino (OAB: 22337/MS)
Assim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentação das contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.. P.I.
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Habeas Corpus Criminal nº 1400220-71.2021.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Henaglyton Jhulyano Sigerson Corneto Lopes
Paciente: Eduardo Oliveira Rocha
Advogado: Henaglyton Jhulyano Sigerson Corneto Lopes (OAB: 25452/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina
Desta forma, indefiro a concessão da liminar da ordem pleiteada. Remeta-se ofício à autoridade apontada como coatora,
para prestar as informações no prazo de 24 horas, conforme artigo 40, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para apresentação de parecer,
no prazo de 2 (dois) dias, conforme RITJMS. Intimem-se e cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1401294-97.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 6ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Oswaldo Fernandes Melo
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Advogado: João Paulo Sales Delmondes (OAB: 17876/MS)
Agravante: Vitor Vieira de Melo (Espólio)
Repre. Legal: Oswaldo Fernandes Melo
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Advogado: João Paulo Sales Delmondes (OAB: 17876/MS)
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Agravante: Alda Fernandes Melo (Espólio)
Repre. Legal: Oswaldo Fernandes Melo
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Advogado: João Paulo Sales Delmondes (OAB: 17876/MS)
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Agravada: Espólio de Maria Carmen de Albuquerque
Advogado: Caio César Moreira Menezes de Araujo (OAB: 16078/MS)
Advogado: Antonio Rivaldo Menezes de Araujo (OAB: 1072A/MS)
Advogada: Natália Moreira Menezes de Araújo (OAB: 12897/MS)
Vistos, etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o que
entenderem de direito. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021. Des. Marco André Nogueira Hanson Relator
Embargos de Declaração Cível nº 1405945-75.2020.8.12.0000/50003
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Embargante: Roosewelt Sá Medeiros
Advogado: Alexandre Souza Fontoura (OAB: 9227/MS)
Embargada: Adriana Menegazzo
Advogado: Cézar Lopes (OAB: 17280/MS)
Advogado: Rhiad Abdulahad (OAB: 17854/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Abílio Fernandes Martins
Interessada: Edna Maria de Oliveira Martins
Vistos. Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre os embargos opostos, vez
que seu eventual acolhimento poderá implicar a modificação da decisão embargada (art. 1.023, § 2º, do NCPC). Após, voltemme conclusos. Intimem-se.
Agravo de Instrumento nº 1407298-53.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Advogado: Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Euclides Ribeiro S. Junior (OAB: 5222/MT)
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 7680/MT)
Interessado: Rastro Legal Assessoria Contabil e Tributária Ltda
Repre. Legal: Silvone Gouveia Barbosa
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Jucelino Oliveira da Rocha (OAB: 7557/MS)
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Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Ante o exposto, determino a remessa deste recurso ao e. Vilson Bertelli em razão de sua competência estabelecida no CC
n.º 1601913-43.2020.8.12.0000.
Agravo de Instrumento nº 1407708-14.2020.8.12.0000
Comarca de Chapadão do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Caixa Econômica Federal - CEF
Advogado: Luis Fernando Barbosa Pasquini (OAB: 13654/MS)
Agravado: Campovita Comércio de Insumos Agrícolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Agronegócios Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Campovita Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Agravado: Agrovia Comercio de Insumos Agricolas e Transportes Ltda
Advogado: Eduardo Henrique Vieira Barros (OAB: 21019A/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Consube Agropecuária Ltda
Advogado: Josué Henrique Castro (OAB: 91237/SP)
Interessado: Drugovich Auto Peças Ltda.
Advogado: Kleber Morais Serafim (OAB: 32781/PR)
Ante o exposto, determino a remessa deste recurso ao e. Vilson Bertelli em razão de sua competência estabelecida no CC
n.º 1601913-43.2020.8.12.0000. P.I.
Agravo Interno Cível nº 1410522-96.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Corumbá - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Agropecuária Camargo e Promoções Artísticas Ltda
Advogada: Ana Beatriz Miyaji (OAB: 321247/SP)
Advogado: Marcio Socorro Pollet (OAB: 156299/SP)
Advogado: Márcio S. Pollet (OAB: 5962/MS)
Agravado: Alfredo Zamlutti Junior
Soc. Advogados: Raghiant, Torres e Medeiros Advogados Associados (OAB: 17202/MS)
Advogado: Lúcia Maria Torres Farias (OAB: 8019/MS)
Assim, o presente deve ser extinto. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, julgo
prejudicado e, por conseguinte, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Agravo de Instrumento nº 1411547-47.2020.8.12.0000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Licerio de Oliveira Magalhaes Filho
Advogado: Félix Lopes Fernandes (OAB: 10420/MS)
Agravado: Advaldo Vanzella (Espólio)
Interessado: Joel Rodrigues (Espólio)
Advogada: Mariangela Messias Passinho (OAB: 32936/PR)
Interessada: Silvana Del Pintor Magalhães
Interessado: Janir Lucas
Advogada: Valeria Cristina Rodrigues (OAB: 30983/PR)
Portanto, valendo-me do poder geral de cautela, concedo o efeito suspensivo à decisão. Informe-se ao juízo de primeiro
grau do efeito aqui atribuído. Intime-se o agravado para que responda no prazo legal.
Agravo Interno Cível nº 1413241-51.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Marcio Santana Batista (OAB: 25203A/MS)
Agravado: Sueli Jaquel Amaral
Advogado: Reinaldo Orlando Nascimento de Araujo (OAB: 3160/MS)
Visto, etc. Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal/objeto,
diante do julgamento do mérito do AI nº 1413241-51.2020.8.12.0000.50000. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021. Des.
Marco André Nogueira Hanson Relator
Mandado de Segurança Criminal nº 1413387-92.2020.8.12.0000
Comarca de Corumbá - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Fábio Adalberto Cardoso de Morais
Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá
Interessado: Sthefe José Mattos da Silva
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Vistos, etc. Havendo fundadas notícias de falecimento do réu Sthefe José Mattos da Silva nos autos originais (000171235.2016.8.12.0008) e cancelamento de seu CPF por óbito pela Receita Federal, consoante f. 142 (certidão oficial de justiçainformação obtida do genitor) e 147-148 (consulta ao CPF) daqueles autos e, sendo a morte do agente uma das causas de
extinção da puniblidade (art. 107, I do CP), o que via de consequência, acarretaria a perda do objeto do mandamus, converto o
julgamento em diligência, determinando que a autoridade impetrada, após a resposta dos cartórios de registro civil da Comarca
ao juízo singular, informe a este Relator se procedente a informação do óbito do réu. Após, volvam conclusos. I-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1414057-33.2020.8.12.0000
Comarca de Fátima do Sul - 1ª Vara
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Agravado: Roberto Tebaldi
Advogado: Paulo Marcos Rodrigues de Souza (OAB: 184543/SP)
Advogado: Rubens Paulo Sciotti Pinto da Silva (OAB: 233932/SP)
Advogado: Vander Luiz Pinto (OAB: 266098/SP)
Assim, diante da possibilidade do presente recurso não ser conhecido, eis que interposto contra despacho (determinação
de intimação do executado para promover o cumprimento da ordem estabelecida na sentença), aparentemente sem conteúdo
decisório, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de cinco dias. P.I.
Agravo Interno Cível nº 1415335-69.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Pinesso Agropastoril Ltda - Em Recuperação Judicial
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogada: Bruna Karoline Bezerra (OAB: 391496/SP)
Advogada: Lígia Cardoso Valente (OAB: 298337/SP)
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
Advogado: André Luiz Waideman (OAB: 7895/MS)
Advogado: Antenor Mindão Pedroso (OAB: 9794/MS)
Advogado: Fábio de Oliveira Pereira (OAB: 13884O/MT)
Interessado: Ademir Pinesso
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Nos termos do artigo 1.021, § 2º do novo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o
recurso no prazo de 15 dias.
Agravo Interno Cível nº 1415546-08.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Otávio Augusto de Andrade
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
Agravado: Banco J. Safra S.A.
Intime-se o agravado para, querendo, responder, no prazo e na forma prevista no art. 1021, § 2.º, do Código de Processo
Civil de 2015. Publique-se. Intime-se.
Agravo de Instrumento nº 1415617-10.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Cível
Relator(a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho
Agravante: Gerzira Boeira Trindade
Advogado: Luiz Alexandre Gonçalves do Amaral (OAB: 6661/MS)
Agravante: Carlos Alberto Zeilmann
Advogado: Luiz Alexandre Gonçalves do Amaral (OAB: 6661/MS)
Agravado: Carlos Augusto Melke
Advogado: Carlos Augusto Melke Filho (OAB: 11429/MS)
Agravado: Tereza Cristina Palhano Melke
Advogado: Carlos Augusto Melke Filho (OAB: 11429/MS)
Portanto, concedo o efeito suspensivo à decisão. Informe-se ao juízo de primeiro grau do efeito aqui atribuído. Intime-se o
agravado para que responda no prazo legal.
Agravo de Instrumento nº 1415689-94.2020.8.12.0000
Comarca de Rio Brilhante - Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
Advogado: Antonio Carlos Nascimento Filho (OAB: 16225/MS)
Advogado: Antonio Carlos Nascimento (OAB: 12566/MS)
Agravado: Olmiro Soares de Souza
Advogado: Luciano Pereira (OAB: 9561/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo, uma vez que não
requerido de forma diversa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do artigo
1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
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Agravo de Instrumento nº 1416413-98.2020.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Aparecido de Almeida Silva
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
Agravado: André Floriano de Queiroz
Advogado: Andre Floriano de Queiroz (OAB: 9592/MS)
Nestes termos, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos documentos hábeis, suficientes
e atualizados que comprovem a incapacidade financeira alegada, como comprovantes de rendimentos (holerite atualizado),
declaração do imposto de renda do último exercício, extratos bancários e documentos que atestem suas despesas mensais e
eventuais, sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1416415-68.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Banco Volkswagen S.A.
Advogada: Maria Lucilia Gomes (OAB: 7623A/MS)
Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 15119A/MS)
Agravado: CG Toldos Martinez Eireli
Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em face do presente recurso (art. 1.021, §2º e
219 ambos do CPC).
Agravo de Instrumento nº 1416654-72.2020.8.12.0000
Comarca de Nioaque - Vara Única
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Agravante: Regiane Alves Stefanes Moraes
Advogado: Thiago Freitas Barbosa Silva (OAB: 12399/MS)
Advogada: Norma Suely Freitas Barbosa (OAB: 6117/MS)
Agravado: João Moacir Stefanes
Advogado: Gabriel Peterson de Azevedo (OAB: 19617/MS)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de f. 94-97. Aguarde-se o decurso do prazo para Contrarrazões.
Após, conclusos para julgamento colegiado Intimem-se.
Agravo de Instrumento nº 1417096-38.2020.8.12.0000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Agravado: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravada: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
Ante o exposto, defiro, parcialmente, a tutela recursal pretendida, tão somente para suspender, provisoriamente, os efeitos
da decisão agravada, até o encerramento da colheita da safra 2020/2021 já plantada pela agravante. Encerrada a colheita,
fica restabelecida a decisão e os agravados deverão ser imediatamente imitidos na posse do imóvel “Fazenda Mato Grande”,
salvo outra determinação do juízo diretor do processo. Intime-se e Cumpra-se com “urgência”. Com o advento do ano judiciário,
redistribua-se ao juízo natural.
Agravo de Instrumento nº 1417096-38.2020.8.12.0000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins
Agravante: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Agravado: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravada: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
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Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
Ante o exposto, indefiro os pedidos de reconsideração formulados, mantendo a decisão de fls. 104-108 pelos seus
próprios fundamentos. Como determinado às fls. 108, com o término do recesso forense, redistribua-se o feito ao juízo
natural. Sem prejuízo, oportunamente traslade-se cópia da presente decisão ao processo dependente (autos 141709638.2020.8.12.0000/5000), que, igualmente, será apreciado pelo juízo competente. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1417096-38.2020.8.12.0000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Agravado: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravada: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, ratifico o recebimento do presente Agravo de Instrumento
apreciado durante o recesso forense. No entanto, quanto à tutela recursal de urgência concedida à f.104/108, deverão ser
observados os comandos contidos na Decisão de Reconsideração lançada às f.226/228 do Agravo Interno em apenso. Intimemse.
Agravo Interno Cível nº 1417096-38.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Maracaju - 1ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Roselene de Souza Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravante: Eliomar Vieira Sarmento
Advogado: Guilherme Suriano Ourives (OAB: 17850/MS)
Advogado: Gustavo Passarelli da Silva (OAB: 7602/MS)
Agravado: Odir Cervi
Advogada: Iara Cavalli de Almeida (OAB: 25901/MS)
Advogado: Rafael Soares Rodrigues (OAB: 25898/MS)
Advogada: Júlia Floriana Kusiak Cervi (OAB: 24608/MS)
Interessado: Espólio de Realdo Cervi
Interessado: Edemilson Vincensi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Valmor Cervi
Advogado: Alessandre Vieira (OAB: 6486/MS)
Advogada: Maria Luiza Scaffa Chelotti (OAB: 11049/MS)
Interessado: Coamo Agroindustrial Cooperativa Maracaju
III - Ante o exposto, recebo o presente Agravo Interno e reconsidero a decisão agravada (f.104/108 - apenso), em parte e
em termos, apenas para determinar que a soja produzida no período da safra 2020/2021 seja colhida e entregue a armazém,
de modo a ficar bloqueada e à disposição do Juízo de origem, para liberação ulterior e proporcional aos investimentos a serem
oportunamente apurados, em favor dos envolvidos no mencionado processo de cultivo, do plantio à colheita. Também por
questão acautelatória, sem que implique qualquer alteração na questão da posse, faculto e autorizo aos ora Agravantes que
terceiro representante por si nomeado acompanhe a colheita da soja, devendo ser permitida sua entrada na propriedade para
esse fim unicamente.
Habeas Corpus Criminal nº 1417177-84.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz Lúcio R. da Silveira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Paciente: Henrique de Almeida Gimenes
DPGE - 1ª Inst.: Thales Chalub Cerqueira (OAB: 113306/MG)
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DPGE - 2ª Inst.: Sandra Regina Santos de Vasconcelos (OAB: 4313/MS)
Ante a informação de que a custódia preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão (f. 83), intime-se a
parte Impetrante para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1417198-60.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: Paulo Henrique Almeida Miguel
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Paciente: Barbara Lavignia de Andrade Palheta
Advogado: Paulo Henrique Almeida Miguel (OAB: 22717/MS)
Interessado: Ygor Pereira Duarte da Silva
Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante à fl. 38, julgando extinto o presente habeas corpus. Ao
arquivo.
Conflito de competência cível nº 1600046-78.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira
Suscitante: J. de D. da V. do J. E. da F. P. da C. de C. G.
Suscitado: J. de D. da 2 V. da F. P. e R. P. da C. de C. G.
Interessada: A. P. R. S.
Interessado: E. de M. G. do S.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda
Pública e como suscitado o Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/
MS, o qual declinou da competência para processamento e julgamento (f. 85-86) da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Ana Paula Reis Santana contra o Estado de Mato Grosso do Sul (autos n° 0809953-44.2020.8.12.0001). Com fundamento no
art. 955, caput, do Código de Processo Civil/2015, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais
medidas urgentes até o julgamento do presente. Ressalto, por oportuno, que essa designação não antecipa qualquer Juízo de
valor acerca da competência discutida, mesmo porque, quando do julgamento do Conflito, o Tribunal pronunciar-se-á também
sobre a validade dos atos eventualmente praticados pelo Juízo declarado incompetente (art. 957, caput, CPC/15). Comuniquese, com urgência, o Juízo Suscitado e, na mesma oportunidade, nos termos do art. 954, do CPC/15, notifique-se-o para prestar
Informações, no prazo de dez (10) dias (p. único, art. 954). Prestadas as Informações, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça. Intimem-se
Agravo de Instrumento nº 2000015-90.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Marcelo Câmara Rasslan
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mariana Andrade Vieira (OAB: 22635B/MS)
Agravado: Sirlei Machado da Silva Julião
DPGE - 1ª Inst.: Marcel Leonardo Pelagio Gaio (OAB: 304174/SP)
Interessado: Município de Água Clara
Diante destas considerações, recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo e indefiro a liminar requerida.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal, conforme disposição contida
no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil de 2015, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária e,
eventualmente, opor-se ao julgamento virtual. Encaminhem-se os autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer
e eventual oposição ao julgamento virtual. Publique-se. Intime-se.
Apelação Criminal nº 0000399-87.2018.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Apelante: Diego Vilela Echeverria
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Hamano Silveira Campos (OAB: 21230/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Gilberto Carlos Altheman Júnior
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Recurso em Sentido Estrito nº 0003482-92.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Recorrente: M. P. E.
Prom. Justiça: Juliana Martins Zaupa (OAB: 229085/SP)
Recorrido: L. H. A. O.
Advogado: Felipe Cazuo Azuma (OAB: 11327A/MS)
Advogada: Pamela Caroline Moura Wernersbach (OAB: 23019/MS)
Interessado: É da C. T.
Interessado: E. B.
Interessado: E. G. da S.
Interessado: M. B. de C.
Interessado: E. de O. S.
Interessado: M. H. R. do N.
Interessado: E. H. de O.
À Procuradoria-Geral de Justiça para o parecer. P.I.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

314

Apelação Criminal nº 0006525-37.2014.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Jui Bueno Nogueira
Apelado: Aldo Francisco Dourado
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioli Mondoni (OAB: 10857B/MS)
Apelado: Paulo Henrique da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioli Mondoni (OAB: 10857B/MS)
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação Criminal nº 0032795-85.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: Janderson Ramos da Silva
Advogado: Carlos Henrique de Souza (OAB: 360901/SP)
Advogado: Rubens dos Santos Júnior (OAB: 350011/SP)
Apelante: Jose Sales de Souza
Advogada: Selmen Yassine Dalloul (OAB: 14491/MS)
Advogado: Mohamed Ale Cristaldo Dalloul (OAB: 14487/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Suzi Lucia Silvestre da Cruz D´Ângelo
Os recorrentes Janderson Ramos da Silva e José Sales de Souza invocaram o artigo 600, §4º, do Código de Processo
Penal. Assim, intimem-se-os para que, no prazo de oito (08) dias, ofertem as razões de seus recursos. Após, intime-se o
Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P. I.
Embargos de Declaração Cível nº 0800082-19.2019.8.12.0035/50000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Associação Comercial de São Paulo
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Embargante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Embargada: Leonida Ortiz Menegaz
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Diante dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, mormente, de aplicação da súmula 385 do STJ a
justificar o pedido de improcedência de dano moral, intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Agravo Interno Cível nº 0800144-94.2020.8.12.0012/50000
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Maria Isabel da Conceição Silva
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo Interno Cível nº 0800326-63.2019.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Elizeu Marinho da Silva
Advogado: Thayson Moraes Nascimento (OAB: 17829/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mário Akatsuka Júnior (OAB: 9779/MS)
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Apelação Cível nº 0800947-31.2017.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: M. da S. V.
Advogado: Igor Henrique da Silva Santelli (OAB: 18845/MS)
Advogado: Adinaldo Ferreira da Silva (OAB: 19226/MS)
Advogada: Thammy Cristine Berti de Assis (OAB: 19242/MS)
Apelado: O. V. da S.
Advogado: Marcelo Caldas Pires Souza (OAB: 28716/PR)
Interessado: A. da S. M.
Advogado: Igor Henrique da Silva Santelli (OAB: 18845/MS)
Advogado: Adinaldo Ferreira da Silva (OAB: 19226/MS)
Advogada: Thammy Cristine Berti de Assis (OAB: 19242/MS)
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RepreLeg: Mariliza da Silva Viana
Inclua-se em pauta.
Apelação / Remessa Necessária nº 0801263-44.2017.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Juízo Recorr.: J. de D. da 2 V. C. da C. de N.
Apelante: M. de N.
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Apelante: E. de M. G. do S.
Proc. do Estado: Marcela Gaspar Pedrazzoli (OAB: 22636B/MS)
Apelada: E. C. da S. S. (Representado(a) por sua Mãe) M. C. da S. O.
RepreLeg: Mônica Cristina da Silva Oliveira
DPGE - 1ª Inst.: Denise Banci dos Santos Cocaroli
Vistos. Ante a manifestação de fls. 349/348, intime-se a Defensoria Pública de Segunda Instância da decisão proferida às
fls. 307/328, observando-se o contido na legislação supramencionada, a fim de garantir o respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º incisos LV e LXXIV da Constituição Federal. Publique-se.
Apelação Cível nº 0802405-09.2019.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Banco Inter S.A.
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 17213A/MS)
Apelado: Firmino Moreira
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Em razão da juntada de Ofício às fls. 351/353, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 05 (cinco
dias). Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se.
Embargos de Declaração Cível nº 0836075-41.2013.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Maria Iolanda Guerra
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
Embargado: Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (OAB: S/MS)
Interessada: Maria Amélia Guerra
Vistos.. Em razão da manifestação de fls. 20/21, determino a inserção da Procuradoria Geral do Estado como representante
judicial da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, bem como que seja realizada nova intimação, desta vez para a PGE/MS,
nos termos do artigo 183 c/c artigo 272, §2º e artigo 280 ambos do CPC, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar
sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Ao cartório para providências. Publiquese. Intime-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400005-95.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Impetrante: F. da S.
Impetrado: J. de D. da 2 V. de E. P. de C. G.
Paciente: J. C. J.
Advogado: Fernando da Silva (OAB: 19306/MS)
Ante o exposto, em razão da perda superveniente do objeto, não conheço do habeas corpus, determinando, por conseguinte,
o seu oportuno arquivamento, mediante baixas e providências inerentes. P.I.C
Habeas Corpus Criminal nº 1400196-43.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Danielle dos Santos Reis
Impetrante: Ana Paula Rezende Munhoz
Impetrante: Kelly Tatiane Gonçalves dos Santos
Impetrante: Carolina Cunha Calazans
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Água Clara
Paciente: Paulo Sérgio Laurindo
Advogada: Danielle dos Santos Reis (OAB: 23222/MS)
Advogada: Ana Paula Rezende Munhoz (OAB: 10558/MS)
Advogada: Carolina Cunha Calazans (OAB: 19578/MS)
Advogada: Kelly Tatiane Gonçalves dos Santos (OAB: 12987/MS)
Vistos. Trata-se de habeas corpus, com pleito liminar, impetrado pela advogada Danielle dos Santos Reis e outras, em
favor de Paulo Sérgio Laurindo, preso em flagrante no dia 09 de janeiro de 2021, pela suposta prática do delito previsto
no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Água Clara/MS, já que ausentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar, e tendo em vista
a Covid-19, requer a concessão da ordem em caráter liminar, com ratificação ao final. O pedido é de ser indeferido, pois dos
argumentos e documentos vindos com a inicial não se extrai a necessidade de concessão da tutela de urgência, ao menos sob
a análise perfunctória deste momento, de maneira que o pedido confunde-se com o mérito da impetração, exigindo análise
mais cautelosa, a ser realizada pelo órgão colegiado após prestadas as informações necessárias. A liminar em sede de habeas
corpus é medida excepcional, que deve ser concedida quando se verifica a presença de qualquer constrangimento ilegal, como
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ausência dos requisitos legais necessários à prolação do decreto de prisão, ou a permanência no cárcere por tempo superior ao
razoável antes da formação da culpa, bem como outras ilegalidades manifestas, relativas a matéria de direito, cuja constatação
seja verificada através de análise perfunctória, sem necessidade de aprofundamento no exame da prova. A COVID-19 não
pode ser empregada como meio de subversão do sistema legal vigente, sem esquecer, ainda, que o paciente foi preso em
flagrante supostamente transportando considerável quantidade de “maconha”, “crack” e mantendo em depósito “cocaína”, para
fins de comercialização, além de possuir consigo, no momento da abordagem, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em
dinheiro com diferentes cédulas. Ademais, o denunciado não se enquadra em nenhum grupo de risco, de forma que, através de
uma análise superficial, impende que se aguarde as informações do Juízo para análise mais aprofundada. Assim, solicite-se à
autoridade apontada como coatora as informações necessárias. Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e,
por fim, retornem para emissão do voto. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva Relator
Agravo Interno Cível nº 1410725-58.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Agravado: Igor da Silva Souza
Advogado: Weslen Benante Gomes (OAB: 23291/MS)
Advogado: Darci Cristiano de Oliveira (OAB: 7313/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo Interno Cível nº 1410725-58.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Agravado: Igor da Silva Souza
Advogado: Weslen Benante Gomes (OAB: 23291/MS)
Advogado: Darci Cristiano de Oliveira (OAB: 7313/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1415795-56.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Agravado: Lucas de Lima Cabral
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Logo, indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, todavia, admito o processamento do
recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1415967-32.2019.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
Advogada: Daiana Paula Nonato Freire (OAB: 77234/PR)
Agravado: Silvanei Rosa Lucas
Logo, impõe-se indeferir a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, todavia, admito o
processamento do recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no
prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1416333-37.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Camapuã - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Alvelino Maschion
Advogado: Pedro Ramirez Rocha da Silva (OAB: 10111/MS)
Advogado: Rodrigo Godoi Rocha (OAB: 15550/MS)
Agravante: Maria Nadir Benatto Maschion
Advogado: Pedro Ramirez Rocha da Silva (OAB: 10111/MS)
Advogado: Rodrigo Godoi Rocha (OAB: 15550/MS)
Agravado: Bradesco - Banco Mercantil de São Paulo S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Interessado: Eliana Pauli Barbosa
Advogado: Anselmo Mateus Vedovato Júnior (OAB: 9429/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1416408-76.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
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Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Valmir Faleiros
Advogado: Albert da Silva Ferreira (OAB: 8966/MS)
Advogado: Wilson Francisco Fernandes Filho (OAB: 7729/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Nesta senda, impõe-se indeferir a antecipação da tutela recursal. Todavia, admito o processamento do recurso e recebo-o
no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do artigo 1.019,
inciso II, do CPC/2015. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer, nos
termos do artigo 1.019, inciso III, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1416833-06.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Itaquiraí - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Romario Camargo
DPGE - 2ª Inst.: Cacilda Kimiko Nakashima (OAB: 3840/TR)
Agravado: Município de Itaquiraí
Advogada: Rosilene Gomes da Silva Farias (OAB: 17582/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se o Agravado para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1417020-14.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 9ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22376/GO)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Fernando Henrique Lopes de Andrea
Advogado: Fabiano Espíndola Pissini (OAB: 13279/MS)
Isto posto e demais que dos autos consta, conheço do recurso interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat S.A. e defiro o pedido de antecipação de tutela recursal formulado para determinar que o ônus de custeio da prova
pericial recaia à quem requereu, que é parte autora. Oficie -se o Juízo singular sobre a decisão. Intime-se a parte agravada para
responder, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se.
Agravo de Instrumento nº 1417022-81.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22376/GO)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Weslley Carvalho Marciano
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento, mas indefiro a liminar para suspender a eficácia da decisão recorrida,
recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para, no prazo legal, apresentar contraminuta. Considerando
que a parte agravada é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, determino a intimação do Estado de Mato Grosso do Sul,
para que manifeste-se nos autos (art. 95, §3º, inciso I, do CPC) e sobre a possibilidade do julgamento ser realizado virtualmente
(nos termos do art. 1º do Provimento - CSM nº 411/2018, com redação estabelecida pela Resolução nº 590/2016). Publique-se.
Campo Grande - MS, data da assinatura digital.
Conflito de competência cível nº 1600177-87.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Suscitante: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande
Interessado: Milton Pereira da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Inclua-se em pauta.
Agravo Interno Cível nº 2000839-83.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Chapadão do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Kaoye Guazina Oshiro (OAB: 19853/MS)
Agravada: Dirsônia Amador
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DPGE - 2ª Inst.: Cacilda Kimiko Nakashima (OAB: 3840/TR)
Interessado: Município de Chapadão do Sul
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Apelação Criminal nº 0000399-87.2018.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Apelante: Diego Vilela Echeverria
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Hamano Silveira Campos (OAB: 21230/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Gilberto Carlos Altheman Júnior
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Recurso em Sentido Estrito nº 0003482-92.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Recorrente: M. P. E.
Prom. Justiça: Juliana Martins Zaupa (OAB: 229085/SP)
Recorrido: L. H. A. O.
Advogado: Felipe Cazuo Azuma (OAB: 11327A/MS)
Advogada: Pamela Caroline Moura Wernersbach (OAB: 23019/MS)
Interessado: É da C. T.
Interessado: E. B.
Interessado: E. G. da S.
Interessado: M. B. de C.
Interessado: E. de O. S.
Interessado: M. H. R. do N.
Interessado: E. H. de O.
À Procuradoria-Geral de Justiça para o parecer. P.I.
Apelação Criminal nº 0006525-37.2014.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Apelante: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Jui Bueno Nogueira
Apelado: Aldo Francisco Dourado
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioli Mondoni (OAB: 10857B/MS)
Apelado: Paulo Henrique da Silva
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Cavichioli Mondoni (OAB: 10857B/MS)
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Apelação Criminal nº 0032795-85.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: Janderson Ramos da Silva
Advogado: Carlos Henrique de Souza (OAB: 360901/SP)
Advogado: Rubens dos Santos Júnior (OAB: 350011/SP)
Apelante: Jose Sales de Souza
Advogada: Selmen Yassine Dalloul (OAB: 14491/MS)
Advogado: Mohamed Ale Cristaldo Dalloul (OAB: 14487/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Suzi Lucia Silvestre da Cruz D´Ângelo
Os recorrentes Janderson Ramos da Silva e José Sales de Souza invocaram o artigo 600, §4º, do Código de Processo
Penal. Assim, intimem-se-os para que, no prazo de oito (08) dias, ofertem as razões de seus recursos. Após, intime-se o
Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. P. I.
Embargos de Declaração Cível nº 0800082-19.2019.8.12.0035/50000
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Associação Comercial de São Paulo
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Embargante: Boa Vista Serviços S.A.
Advogado: Leonardo Drumond Gruppi (OAB: 163781/SP)
Embargada: Leonida Ortiz Menegaz
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Diante dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, mormente, de aplicação da súmula 385 do STJ a
justificar o pedido de improcedência de dano moral, intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Agravo Interno Cível nº 0800144-94.2020.8.12.0012/50000
Comarca de Ivinhema - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Maria Isabel da Conceição Silva
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
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Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Agravado: Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo Interno Cível nº 0800326-63.2019.8.12.0029/50000
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Elizeu Marinho da Silva
Advogado: Thayson Moraes Nascimento (OAB: 17829/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Mário Akatsuka Júnior (OAB: 9779/MS)
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Apelação Cível nº 0800947-31.2017.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: M. da S. V.
Advogado: Igor Henrique da Silva Santelli (OAB: 18845/MS)
Advogado: Adinaldo Ferreira da Silva (OAB: 19226/MS)
Advogada: Thammy Cristine Berti de Assis (OAB: 19242/MS)
Apelado: O. V. da S.
Advogado: Marcelo Caldas Pires Souza (OAB: 28716/PR)
Interessado: A. da S. M.
Advogado: Igor Henrique da Silva Santelli (OAB: 18845/MS)
Advogado: Adinaldo Ferreira da Silva (OAB: 19226/MS)
Advogada: Thammy Cristine Berti de Assis (OAB: 19242/MS)
RepreLeg: Mariliza da Silva Viana
Inclua-se em pauta.
Apelação / Remessa Necessária nº 0801263-44.2017.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Juízo Recorr.: J. de D. da 2 V. C. da C. de N.
Apelante: M. de N.
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Apelante: E. de M. G. do S.
Proc. do Estado: Marcela Gaspar Pedrazzoli (OAB: 22636B/MS)
Apelada: E. C. da S. S. (Representado(a) por sua Mãe) M. C. da S. O.
RepreLeg: Mônica Cristina da Silva Oliveira
DPGE - 1ª Inst.: Denise Banci dos Santos Cocaroli
Vistos. Ante a manifestação de fls. 349/348, intime-se a Defensoria Pública de Segunda Instância da decisão proferida às
fls. 307/328, observando-se o contido na legislação supramencionada, a fim de garantir o respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º incisos LV e LXXIV da Constituição Federal. Publique-se.
Apelação Cível nº 0802405-09.2019.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Banco Inter S.A.
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 17213A/MS)
Apelado: Firmino Moreira
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Em razão da juntada de Ofício às fls. 351/353, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 05 (cinco
dias). Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se.
Embargos de Declaração Cível nº 0836075-41.2013.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Maria Iolanda Guerra
DPGE - 2ª Inst.: Almir Silva Paixão (OAB: 3445/MS)
Embargado: Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (OAB: S/MS)
Interessada: Maria Amélia Guerra
Vistos.. Em razão da manifestação de fls. 20/21, determino a inserção da Procuradoria Geral do Estado como representante
judicial da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, bem como que seja realizada nova intimação, desta vez para a PGE/MS,
nos termos do artigo 183 c/c artigo 272, §2º e artigo 280 ambos do CPC, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar
sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Ao cartório para providências. Publiquese. Intime-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400005-95.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
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Impetrante: F. da S.
Impetrado: J. de D. da 2 V. de E. P. de C. G.
Paciente: J. C. J.
Advogado: Fernando da Silva (OAB: 19306/MS)
Ante o exposto, em razão da perda superveniente do objeto, não conheço do habeas corpus, determinando, por conseguinte,
o seu oportuno arquivamento, mediante baixas e providências inerentes. P.I.C
Habeas Corpus Criminal nº 1400196-43.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Danielle dos Santos Reis
Impetrante: Ana Paula Rezende Munhoz
Impetrante: Kelly Tatiane Gonçalves dos Santos
Impetrante: Carolina Cunha Calazans
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Água Clara
Paciente: Paulo Sérgio Laurindo
Advogada: Danielle dos Santos Reis (OAB: 23222/MS)
Advogada: Ana Paula Rezende Munhoz (OAB: 10558/MS)
Advogada: Carolina Cunha Calazans (OAB: 19578/MS)
Advogada: Kelly Tatiane Gonçalves dos Santos (OAB: 12987/MS)
Vistos. Trata-se de habeas corpus, com pleito liminar, impetrado pela advogada Danielle dos Santos Reis e outras, em
favor de Paulo Sérgio Laurindo, preso em flagrante no dia 09 de janeiro de 2021, pela suposta prática do delito previsto
no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, alegando constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Água Clara/MS, já que ausentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar, e tendo em vista
a Covid-19, requer a concessão da ordem em caráter liminar, com ratificação ao final. O pedido é de ser indeferido, pois dos
argumentos e documentos vindos com a inicial não se extrai a necessidade de concessão da tutela de urgência, ao menos sob
a análise perfunctória deste momento, de maneira que o pedido confunde-se com o mérito da impetração, exigindo análise
mais cautelosa, a ser realizada pelo órgão colegiado após prestadas as informações necessárias. A liminar em sede de habeas
corpus é medida excepcional, que deve ser concedida quando se verifica a presença de qualquer constrangimento ilegal, como
ausência dos requisitos legais necessários à prolação do decreto de prisão, ou a permanência no cárcere por tempo superior ao
razoável antes da formação da culpa, bem como outras ilegalidades manifestas, relativas a matéria de direito, cuja constatação
seja verificada através de análise perfunctória, sem necessidade de aprofundamento no exame da prova. A COVID-19 não
pode ser empregada como meio de subversão do sistema legal vigente, sem esquecer, ainda, que o paciente foi preso em
flagrante supostamente transportando considerável quantidade de “maconha”, “crack” e mantendo em depósito “cocaína”, para
fins de comercialização, além de possuir consigo, no momento da abordagem, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em
dinheiro com diferentes cédulas. Ademais, o denunciado não se enquadra em nenhum grupo de risco, de forma que, através de
uma análise superficial, impende que se aguarde as informações do Juízo para análise mais aprofundada. Assim, solicite-se à
autoridade apontada como coatora as informações necessárias. Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e,
por fim, retornem para emissão do voto. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva Relator
Agravo Interno Cível nº 1410725-58.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Agravado: Igor da Silva Souza
Advogado: Weslen Benante Gomes (OAB: 23291/MS)
Advogado: Darci Cristiano de Oliveira (OAB: 7313/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo Interno Cível nº 1410725-58.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Coxim - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Mapfre Vida S/A
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Agravado: Igor da Silva Souza
Advogado: Weslen Benante Gomes (OAB: 23291/MS)
Advogado: Darci Cristiano de Oliveira (OAB: 7313/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1415795-56.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 14ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Agravado: Lucas de Lima Cabral
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Logo, indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, todavia, admito o processamento do
recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
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Agravo de Instrumento nº 1415967-32.2019.8.12.0000
Comarca de Três Lagoas - 3ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 16644A/MS)
Advogada: Daiana Paula Nonato Freire (OAB: 77234/PR)
Agravado: Silvanei Rosa Lucas
Logo, impõe-se indeferir a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, todavia, admito o
processamento do recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no
prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1416333-37.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Camapuã - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Alvelino Maschion
Advogado: Pedro Ramirez Rocha da Silva (OAB: 10111/MS)
Advogado: Rodrigo Godoi Rocha (OAB: 15550/MS)
Agravante: Maria Nadir Benatto Maschion
Advogado: Pedro Ramirez Rocha da Silva (OAB: 10111/MS)
Advogado: Rodrigo Godoi Rocha (OAB: 15550/MS)
Agravado: Bradesco - Banco Mercantil de São Paulo S.A.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Interessado: Eliana Pauli Barbosa
Advogado: Anselmo Mateus Vedovato Júnior (OAB: 9429/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1416408-76.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara Execução Penal de Multa Condenatória Criminal e Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Valmir Faleiros
Advogado: Albert da Silva Ferreira (OAB: 8966/MS)
Advogado: Wilson Francisco Fernandes Filho (OAB: 7729/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Nesta senda, impõe-se indeferir a antecipação da tutela recursal. Todavia, admito o processamento do recurso e recebo-o
no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do artigo 1.019,
inciso II, do CPC/2015. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração de parecer, nos
termos do artigo 1.019, inciso III, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 1416833-06.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Itaquiraí - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Romario Camargo
DPGE - 2ª Inst.: Cacilda Kimiko Nakashima (OAB: 3840/TR)
Agravado: Município de Itaquiraí
Advogada: Rosilene Gomes da Silva Farias (OAB: 17582/MS)
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se o Agravado para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1417020-14.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 9ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22376/GO)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Fernando Henrique Lopes de Andrea
Advogado: Fabiano Espíndola Pissini (OAB: 13279/MS)
Isto posto e demais que dos autos consta, conheço do recurso interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat S.A. e defiro o pedido de antecipação de tutela recursal formulado para determinar que o ônus de custeio da prova
pericial recaia à quem requereu, que é parte autora. Oficie -se o Juízo singular sobre a decisão. Intime-se a parte agravada para
responder, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se.
Agravo de Instrumento nº 1417022-81.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Jacó Carlos Silva Coelho (OAB: 15155/MS)
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Advogada: Alinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia (OAB: 18809A/MS)
Advogado: Claudinéia Santos Pereira (OAB: 22376/GO)
Advogado: Lucimer Coelho de Freitas (OAB: 33001/GO)
Advogada: Fabiane Gomes Pereira (OAB: 30485/GO)
Advogada: Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga (OAB: 36528/GO)
Agravado: Weslley Carvalho Marciano
Advogado: Marcello José Andreetta Menna (OAB: 19293/MS)
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento, mas indefiro a liminar para suspender a eficácia da decisão recorrida,
recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para, no prazo legal, apresentar contraminuta. Considerando
que a parte agravada é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, determino a intimação do Estado de Mato Grosso do Sul,
para que manifeste-se nos autos (art. 95, §3º, inciso I, do CPC) e sobre a possibilidade do julgamento ser realizado virtualmente
(nos termos do art. 1º do Provimento - CSM nº 411/2018, com redação estabelecida pela Resolução nº 590/2016). Publique-se.
Campo Grande - MS, data da assinatura digital.
Conflito de competência cível nº 1600177-87.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Suscitante: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Suscitado: Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande
Interessado: Milton Pereira da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Inclua-se em pauta.
Agravo Interno Cível nº 2000839-83.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Chapadão do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Kaoye Guazina Oshiro (OAB: 19853/MS)
Agravada: Dirsônia Amador
DPGE - 2ª Inst.: Cacilda Kimiko Nakashima (OAB: 3840/TR)
Interessado: Município de Chapadão do Sul
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Embargos de Declaração Cível nº 0550018-69.1999.8.12.0041/50004
Comarca de Ribas do Rio Pardo - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Embargante : Isaac Melem (Espólio)
Advogado : Jose Rizkallah (OAB: 6290/MS)
Advogado : Marco Túlio Murano Garcia (OAB: 6322/MS)
Advogado : Jose Rizkallah Junior (OAB: 6125B/MS)
Advogado : Mansour Elias Karmouche (OAB: 5720/MS)
Embargada : Marina Mitsuko Tateoka Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Embargado : Osvaldo Mituaki Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Embargada : Akemi Matsuda Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Embargado : Edson Toshiyuki Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Aguarde-se o cumprimento da diligência de fls. 1297.
Embargos de Declaração Cível nº 0550018-69.1999.8.12.0041/50004
Comarca de Ribas do Rio Pardo - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Embargante : Isaac Melem (Espólio)
Advogado : Jose Rizkallah (OAB: 6290/MS)
Advogado : Marco Túlio Murano Garcia (OAB: 6322/MS)
Advogado : Jose Rizkallah Junior (OAB: 6125B/MS)
Advogado : Mansour Elias Karmouche (OAB: 5720/MS)
Embargada : Marina Mitsuko Tateoka Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Embargado : Osvaldo Mituaki Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Embargada : Akemi Matsuda Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Embargado : Edson Toshiyuki Ushiro
Advogado : Jesus de Oliveira Sobrinho (OAB: 5157/MS)
Aguarde-se o cumprimento da diligência de fls. 1297.
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Apelação Criminal nº 0000091-28.2020.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Emerson Cafure
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Gisleine Dal Bó
Apelante: E. de S. S.
Advogado: Cristian Aleixo Lencina (OAB: 24053/MS)
Advogada: Laura Karoline Silva Melo (OAB: 11306/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Gisleine Dal Bó
Apelado: R. D. F.
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Adriano Torres
Apelado: M. G. da S.
Advogado: Alessandro Farias Rospide (OAB: 16770/MS)
Certifique a secretaria se houve oposição da PGJ quanto ao julgamento virtual. Após, conclusos. Cumpra-se.
Apelação Cível nº 0800643-55.2020.8.12.0052
Comarca de Anastácio - 1ª Vara
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Recorrente: Arlindo Piffer
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogada: Natália Michelsen Pereira (OAB: 23302/MS)
Recorrido: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 44215/DF)
CONCLUSÃO Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto. Em razão do desprovimento
do recurso, à luz do que dispõe o § 11º do art. 85 do vigente CPC, majoro a verba honorária em benefício do patrono da
recorrida em 2% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida ao recorrente.
Apelação Cível nº 0801052-54.2020.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Marcelo Flores dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Apelado: Município de Ivinhema
Proc. Município: Mariel Sasada Ronchesel Martin (OAB: 19355/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Apelado: Marcelo Flores dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Vistos. À PGJ Campo Grande, 14 de janeiro de 2021
Apelação Cível nº 0804293-53.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: M. de L. S. da C. C.
Advogado: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner (OAB: 19620/MS)
Apelante: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelado: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelada: M. de L. S. da C. C.
Advogada: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner
À Secretaria, para degravação dos depoimentos colhidos pelo sistema de áudio e vídeo às f. 136.
Apelação Cível nº 0804293-53.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: M. de L. S. da C. C.
Advogado: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner (OAB: 19620/MS)
Apelante: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelado: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
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Apelada: M. de L. S. da C. C.
Advogada: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner
Posto isso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento
em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400029-26.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: Paulo Henrique Almeida Miguel
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Paciente: Barbara Lavignia de Andrade Palheta
Advogado: Paulo Henrique Almeida Miguel (OAB: 22717/MS)
Interessado: Ygor Pereira Duarte da Silva
Diante do exposto, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido em ocasião oportuna, defiro em parte o pedido
de liminar para o fim de substituir a prisão preventiva de Barbara Lavignia de Andrade Palheta pela prisão domiciliar.
Ação Rescisória nº 1400117-64.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Reqte: Mercedes dos Santos
Advogado: Alysson da Silva Lima (OAB: 11852/MS)
Requerido: Oi S/A
Vistos. Analisando os autos, verifico que a autora, não obstante tenha formulado pedido para concessão da gratuidade
judiciária, não trouxe documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. Assim, determino a intimação da requerente
para que no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre, através de documentos atuais (extratos de contas bancárias dos últimos três
meses, extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, holerites dos últimos três meses, declaração de imposto de renda
atualizada, contas de consumo, despesas, etc.), a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento do benefício.
Habeas Corpus Criminal nº 1400140-10.2021.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: T. J. de P. G.
Impetrante: A. S. da C.
Paciente: A. L.
Advogado: Tarcisio Jorge de Paula Gonçalves (OAB: 20701/MS)
Advogado: Alex Silva da Costa (OAB: 18443/MS)
Impetrado: J. de D. da V. C. da C. de N. A.
Diante do exposto, deve-se indeferir o pedido de concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar.
Agravo de Instrumento nº 1400168-75.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Moacir Inácio Filheiro
Advogado: José Carlos Teixeira (OAB: 20117/MS)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Conclusão Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,nego seguimento aorecursointerposto
por Moacir Inácio Filheiro, eis que manifestamente inadmissível. Intimem-se Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Des.
Júlio Roberto Siqueira Cardoso Relator
Habeas Corpus Criminal nº 1400195-58.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Impetrante: F. S. M.
Paciente: E. H. C. A.
Advogado: Fabrício Sanches Mestriner (OAB: 190931/SP)
Impetrado: J. de D. da 3 V. C. da C. de C. G.
Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à origem e, com estas, à Procuradoria-Geral de Justiça, com
posterior conclusão.
Habeas Corpus Criminal nº 1400213-79.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Água Clara
Paciente: Jefferson da Silva Batista
DPGE - 1ª Inst.: Marcel Leonardo Pelagio Gaio (OAB: 304174/SP)
Ante o exposto, não tendo, neste momento, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante
o deferimento da liminar ora postulada, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. Solicitem-se informações da autoridade
coatora. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação. Após, conclusos. P.I.
Habeas Corpus Criminal nº 1400226-78.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
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Impetrante: D. P. do E. de M. G. do S.
Paciente: E. A. R.
DPGE - 1ª Inst.: Tulio Cruz Nogueira (OAB: 12737/MS)
Impetrado: J. de D. da 1 V. C. da C. de P. P.
indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após à PGJ
Agravo de Instrumento nº 1416929-21.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Antonio Ricardo Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravante: Ricardo Rodante Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravado: Superintendente de Administração Tributária do Estado do Mato Grosso do Sul
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Destarte, ponderadas as razões acima, determino a intimação urgente do impetrante a fim de comprovar o recolhimento das
custas recursais, no prazo de cinco dias, conforme art 1.017, §2º e art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e
Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416929-21.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Antonio Ricardo Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravante: Ricardo Rodante Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravado: Superintendente de Administração Tributária do Estado do Mato Grosso do Sul
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pretendida. Em se tratando de decisão proferida no plantão, distribuamse os autos oportunamente ao órgão competente. Intime-se e Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416929-21.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Antonio Ricardo Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravante: Ricardo Rodante Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravado: Superintendente de Administração Tributária do Estado do Mato Grosso do Sul
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Vistos. A tutela recursal de urgência foi indeferida às fls. 112/116. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões,
no prazo legal. Após, à PGJ.
Habeas Corpus Criminal nº 1417019-29.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Eriko Silva Santos
Paciente: Ademir Naide
Advogado: Eriko Silva Santos (OAB: 12525/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
Logo, em razão da incompetência deste Tribunal para o processamento e julgamento do writ, ratifico a decisão de f. 18/22,
para negar seguimento ao presente Habeas Corpus.
Habeas Corpus Criminal nº 1417044-42.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins
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Impetrante: Tathiane Franzoni da Silveira
Paciente: Allian Ronann Siqueira de Melo
Advogado: Tathiane Franzoni da Silveira (OAB: 12360/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande
Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus formulado em favor de Allian Ronann Siqueira de Melo. Publiquese. Intime-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1417044-42.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: Tathiane Franzoni da Silveira
Paciente: Allian Ronann Siqueira de Melo
Advogado: Tathiane Franzoni da Silveira (OAB: 12360/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande
Destarte, ratifico o decisum de p. 51-55. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.
Agravo Interno Cível nº 2000875-28.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Agravada: Jurandir da Silva Ribeiro
Advogado: Thiago Tosta Lacerda Alves (OAB: 17010/MS)
Interessada: Município de Três Lagoas
Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre o agravo interno, na forma do art. 1.021, §2º
c/c 219, ambos do CPC/15. Intime-se.
Apelação Criminal nº 0000091-28.2020.8.12.0019
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Emerson Cafure
Apelante: M. P. E.
Prom. Justiça: Gisleine Dal Bó
Apelante: E. de S. S.
Advogado: Cristian Aleixo Lencina (OAB: 24053/MS)
Advogada: Laura Karoline Silva Melo (OAB: 11306/MS)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Gisleine Dal Bó
Apelado: R. D. F.
DPGE - 1ª Inst.: Eduardo Adriano Torres
Apelado: M. G. da S.
Advogado: Alessandro Farias Rospide (OAB: 16770/MS)
Certifique a secretaria se houve oposição da PGJ quanto ao julgamento virtual. Após, conclusos. Cumpra-se.
Apelação Cível nº 0800643-55.2020.8.12.0052
Comarca de Anastácio - 1ª Vara
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Recorrente: Arlindo Piffer
Soc. Advogados: Luiz F. C. Ramos Sociedade Individual de Advocacia Eireli - ME (OAB: 844/MS)
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogada: Natália Michelsen Pereira (OAB: 23302/MS)
Recorrido: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Denner de Barros Mascarenhas Barbosa (OAB: 44215/DF)
CONCLUSÃO Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto. Em razão do desprovimento
do recurso, à luz do que dispõe o § 11º do art. 85 do vigente CPC, majoro a verba honorária em benefício do patrono da
recorrida em 2% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida ao recorrente.
Apelação Cível nº 0801052-54.2020.8.12.0012
Comarca de Ivinhema - 1ª Vara
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Marcelo Flores dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Apelado: Município de Ivinhema
Proc. Município: Mariel Sasada Ronchesel Martin (OAB: 19355/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Patrícia Figueiredo Teles (OAB: 14345/MS)
Apelado: Marcelo Flores dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Seme Mattar Neto (OAB: 260544/SP)
Vistos. À PGJ Campo Grande, 14 de janeiro de 2021
Apelação Cível nº 0804293-53.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
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Apelante: M. de L. S. da C. C.
Advogado: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner (OAB: 19620/MS)
Apelante: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelado: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelada: M. de L. S. da C. C.
Advogada: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner
À Secretaria, para degravação dos depoimentos colhidos pelo sistema de áudio e vídeo às f. 136.
Apelação Cível nº 0804293-53.2017.8.12.0008
Comarca de Corumbá - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva
Apelante: M. de L. S. da C. C.
Advogado: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner (OAB: 19620/MS)
Apelante: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelado: L. M. C. (Espólio)
Advogado: Alexandre Oliveira (OAB: 18951/MS)
Advogado: David dos Santos Magalhães (OAB: 22130/MS)
RepreLeg: Rosangela Aparecida Moraes Castelo
Apelada: M. de L. S. da C. C.
Advogada: Monica Celi e Silva Salustiano Luchner
Posto isso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento
em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1400029-26.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: Paulo Henrique Almeida Miguel
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Paciente: Barbara Lavignia de Andrade Palheta
Advogado: Paulo Henrique Almeida Miguel (OAB: 22717/MS)
Interessado: Ygor Pereira Duarte da Silva
Diante do exposto, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido em ocasião oportuna, defiro em parte o pedido
de liminar para o fim de substituir a prisão preventiva de Barbara Lavignia de Andrade Palheta pela prisão domiciliar.
Ação Rescisória nº 1400117-64.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Reqte: Mercedes dos Santos
Advogado: Alysson da Silva Lima (OAB: 11852/MS)
Requerido: Oi S/A
Vistos. Analisando os autos, verifico que a autora, não obstante tenha formulado pedido para concessão da gratuidade
judiciária, não trouxe documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. Assim, determino a intimação da requerente
para que no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre, através de documentos atuais (extratos de contas bancárias dos últimos três
meses, extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, holerites dos últimos três meses, declaração de imposto de renda
atualizada, contas de consumo, despesas, etc.), a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento do benefício.
Habeas Corpus Criminal nº 1400140-10.2021.8.12.0000
Comarca de Nova Andradina - Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: T. J. de P. G.
Impetrante: A. S. da C.
Paciente: A. L.
Advogado: Tarcisio Jorge de Paula Gonçalves (OAB: 20701/MS)
Advogado: Alex Silva da Costa (OAB: 18443/MS)
Impetrado: J. de D. da V. C. da C. de N. A.
Diante do exposto, deve-se indeferir o pedido de concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar.
Agravo de Instrumento nº 1400168-75.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 8ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Moacir Inácio Filheiro
Advogado: José Carlos Teixeira (OAB: 20117/MS)
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Agravado: Banco do Brasil S/A
Conclusão Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,nego seguimento aorecursointerposto
por Moacir Inácio Filheiro, eis que manifestamente inadmissível. Intimem-se Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Des.
Júlio Roberto Siqueira Cardoso Relator
Habeas Corpus Criminal nº 1400195-58.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Impetrante: F. S. M.
Paciente: E. H. C. A.
Advogado: Fabrício Sanches Mestriner (OAB: 190931/SP)
Impetrado: J. de D. da 3 V. C. da C. de C. G.
Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à origem e, com estas, à Procuradoria-Geral de Justiça, com
posterior conclusão.
Habeas Corpus Criminal nº 1400213-79.2021.8.12.0000
Comarca de Agua Clara - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Água Clara
Paciente: Jefferson da Silva Batista
DPGE - 1ª Inst.: Marcel Leonardo Pelagio Gaio (OAB: 304174/SP)
Ante o exposto, não tendo, neste momento, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante
o deferimento da liminar ora postulada, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. Solicitem-se informações da autoridade
coatora. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação. Após, conclusos. P.I.
Habeas Corpus Criminal nº 1400226-78.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Impetrante: D. P. do E. de M. G. do S.
Paciente: E. A. R.
DPGE - 1ª Inst.: Tulio Cruz Nogueira (OAB: 12737/MS)
Impetrado: J. de D. da 1 V. C. da C. de P. P.
indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após à PGJ
Agravo de Instrumento nº 1416929-21.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Antonio Ricardo Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravante: Ricardo Rodante Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravado: Superintendente de Administração Tributária do Estado do Mato Grosso do Sul
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Destarte, ponderadas as razões acima, determino a intimação urgente do impetrante a fim de comprovar o recolhimento das
custas recursais, no prazo de cinco dias, conforme art 1.017, §2º e art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e
Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416929-21.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Antonio Ricardo Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravante: Ricardo Rodante Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravado: Superintendente de Administração Tributária do Estado do Mato Grosso do Sul
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pretendida. Em se tratando de decisão proferida no plantão, distribuamse os autos oportunamente ao órgão competente. Intime-se e Cumpra-se.
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Agravo de Instrumento nº 1416929-21.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Antonio Ricardo Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravante: Ricardo Rodante Sechis
Advogado: Caio Caputo Bastos Paschoal (OAB: 39000/DF)
Advogado: Isabella Flugel Mathias Paschoal (OAB: 52508/DF)
Advogado: Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB: 7383/DF)
Advogado: Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB: 11707/DF)
Agravado: Superintendente de Administração Tributária do Estado do Mato Grosso do Sul
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Vistos. A tutela recursal de urgência foi indeferida às fls. 112/116. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões,
no prazo legal. Após, à PGJ.
Habeas Corpus Criminal nº 1417019-29.2020.8.12.0000
Comarca de Dourados - 2ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva
Impetrante: Eriko Silva Santos
Paciente: Ademir Naide
Advogado: Eriko Silva Santos (OAB: 12525/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
Logo, em razão da incompetência deste Tribunal para o processamento e julgamento do writ, ratifico a decisão de f. 18/22,
para negar seguimento ao presente Habeas Corpus.
Habeas Corpus Criminal nº 1417044-42.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins
Impetrante: Tathiane Franzoni da Silveira
Paciente: Allian Ronann Siqueira de Melo
Advogado: Tathiane Franzoni da Silveira (OAB: 12360/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande
Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus formulado em favor de Allian Ronann Siqueira de Melo. Publiquese. Intime-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1417044-42.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: Tathiane Franzoni da Silveira
Paciente: Allian Ronann Siqueira de Melo
Advogado: Tathiane Franzoni da Silveira (OAB: 12360/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande
Destarte, ratifico o decisum de p. 51-55. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.
Agravo Interno Cível nº 2000875-28.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Três Lagoas - Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Marcos Costa Vianna Moog (OAB: 6498/MS)
Agravada: Jurandir da Silva Ribeiro
Advogado: Thiago Tosta Lacerda Alves (OAB: 17010/MS)
Interessada: Município de Três Lagoas
Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre o agravo interno, na forma do art. 1.021, §2º
c/c 219, ambos do CPC/15. Intime-se.
Apelação Criminal nº 0011398-64.2019.8.12.0002
Comarca de Dourados - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Emerson Cafure
Apelante: Wendell Marcelo de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Rondrigo Vasconcelos Compri
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: João Linhares Júnior
Certifique a secretaria se houve oposição das partes quanto ao julgamento virtual. Após, conclusos. Cumpra-se.
Agravo Interno Cível nº 0800101-28.2019.8.12.0034/50000
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Ronaldo da Silva
Advogado: Jefferson Douglas Santana de Melo (OAB: 13342/MS)
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Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: José Carlos Skrzyszowski Júnior (OAB: 6139A/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Apelação Cível nº 0800297-22.2020.8.12.0047
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
DPGE - 1ª Inst.: Nádia Beatriz Farias da Silva Magioli
Apelante: Município de Terenos
Proc. Município: Rubens Batista Vilalba (OAB: 7698B/MS)
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 31726/PR)
Apelada: Maria Lucia Negromonte da Silva Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Ester Quintanilha Nogueira (OAB: 9839/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Rodrigo Campos Zequim (OAB: 12453/MS)
Apelada: Maria Lucia Negromonte da Silva Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Ester Quintanilha Nogueira (OAB: 9839/MS)
Interessado: Cesar Gabriel Negromonte Pereira
À Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Após, nova conclusão.
Apelação Cível nº 0801045-53.2016.8.12.0028
Comarca de Bonito - 1ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Município de Bonito
Proc. Município: Hamilton César Leal de Souza (OAB: 139702/SP)
Apelado: Banco Bradesco S.a
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 15899A/MS)
Vistos. Como se nota do despacho de fl.142, os autos foram remetidos ao Juízo singular para o Julgamento dos Embargos
de Declaração, bem como para análise da petição de fls.139, onde o executado chama o feito à ordem, em razão de uma decisão
(fl 88), dirigida ao Magistrado singular. Desta forma, tendo vista que o Recurso de apelação já foi julgado por este Tribunal (fls.
133-136), os autos devem ser devolvidos à Instância singular para publicação e intimação das partes acerca da sentença de
Embargos de Declaração proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bonito/MS às fls. 146. Em razão do exposto, remetamse os autos ao Juízo singular. À Secretaria Judiciária para providências. Tudo cumprido. Arquive-se. Publique-se.
Agravo Interno Cível nº 0803410-58.2018.8.12.0045/50000
Comarca de Sidrolândia - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Mark Pierezan (OAB: 20081/MS)
Agravado: Edilson dos Santos
Advogado: Almir Vieira Pereira Júnior (OAB: 8281/MS)
Advogado: Eloísio Mendes de Araújo (OAB: 8978/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1404090-61.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - Vara da Infância, Adolescência e do Idoso
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Agravante: R. G.
Advogado: Leonardo e Silva Pretto (OAB: 11363/MS)
Agravado: M. P. E.
Prom. Justiça: Nicolau Bacarji Júnior (OAB: 688746/MP)
Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da perda do objeto do agravo de instrumento em decorrência da
manifestação do Ministério Público Estadual, que requereu o encerramento da presente fase de cognição, com o consequente
ARQUIVAMENTO do feito, em relação ao qual poderá, no futuro, em havendo necessidade, ser desarquivado, nos termos art.
4º, do Provimento n.32/2013/CNJ.
Agravo de Instrumento nº 1415899-48.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Agravante: Oi S/A
Advogada: Myriane Silvestre dos Santos (OAB: 12970/MS)
Advogada: Anna Vitória Ribeiro Canário (OAB: 19960/MS)
Agravado: Contel Serviços e Soluções para Telecomunicações Ltda
Advogada: Jane Resina Fernandes de Oliveira (OAB: 4504/MS)
Advogado: Bruno Sanches Resina Fernandes (OAB: 13085/MS)
Advogado: Ana Paula da Costa Aoki (OAB: 15702/MS)
Advogada: Telma Valéria da Silva Curiel Marcon (OAB: 6355/MS)
Ante o exposto, arguo de ofício e acolho preliminares de preclusão e ofensa à dialeticidade e assim deixo de conhecer do
presente recurso. Intimem-se.
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Agravo Interno Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000/50000
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Luis Paulo dos Reis (OAB: 10236/MS)
Agravado: Cerealista Canaa Ltda
Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Interessado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Interessado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte agravada para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Apelação Criminal nº 0000246-84.2018.8.12.0800
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: Claudinei de Brito Fernandes Lopes
Advogado: Antônio Cairo Frazão Pinto (OAB: 15319/MS)
Advogada: Bianca do Carmo Rezende (OAB: 22539/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Suzi Lucia Silvestre da Cruz D´Ângelo
Interessado: Lucas Romário dos Santos
DPGE - 1ª Inst.: Maritza Brandão (OAB: 824088/DP)
Interessado: Eva Brito de Almeida
Advogado: Antônio Cairo Frazão Pinto (OAB: 15319/MS)
À Procuradoria-Geral de Justiça para o parecer. P.I.
Embargos de Declaração Cível nº 0033420-71.2009.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Fábio Almeida de Lyra
Advogado: Carlos Eduardo Barauna Ferreira (OAB: 10085/MS)
Advogada: Lazara Odete Barauna Ferreira Salamene (OAB: 7796/MS)
Embargante: Maria Cristina Ortiz Lyra
Advogado: Carlos Eduardo Barauna Ferreira (OAB: 10085/MS)
Advogada: Lazara Odete Barauna Ferreira Salamene (OAB: 7796/MS)
Embargado: José de Souza Mendes
DPGE - 2ª Inst.: Silvio Fernando de Barros Correa (OAB: 834530/DP)
Embargada: Mercia Kool de Souza Mendes
DPGE - 2ª Inst.: Silvio Fernando de Barros Correa (OAB: 834530/DP)
Interessado: Asser Meret de Almeida
Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os embargos opostos, nos
termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, mormente, em face de possível efeito infringentes em razão da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ? STJ quanto à apreciação dos demais requisitos para o usucapião. Publique-se.
Apelação Cível nº 0803207-07.2019.8.12.0031
Comarca de Caarapó - 1ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Celia Cristaldo Gonçaslves
DPGE - 1ª Inst.: Agenor Marinho de Souza Júnior
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelada: Celia Cristaldo Gonçaslves
DPGE - 1ª Inst.: Agenor Marinho de Souza Júnior
Apelado: Município de Juti
Advogado: Adão Ronaldo Correa Cardoso (OAB: 14570/MS)
Intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer.
Apelação Cível nº 0811106-54.2016.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Apelante: Rosa Luiza de Souza Carvalho
Advogada: Rosa Luiza de Souza Carvalho
Apelado: Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul - UNISAÚDE
Advogado: William da Silva Pinto
Assim sendo, deverá ser apresentado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes documentos: comprovantes de
renda, documentos de despesas ordinárias dos últimos 02 (dois) meses, (água, luz, internet/net, celular/telefone), financiamentos,
declaração de IR, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros, aptos a comprovarem a modificação da situação
financeira e alegada condição de hipossuficiência. Após, nova conclusão. Intime-se. Cumpra-se.
Apelação Cível nº 0900003-11.2019.8.12.0015
Comarca de Miranda - 1ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
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Interessado: Tanderclei Coutinho Ramos
Apelante: Município de Bodoquena
Proc. Município: Sandra Luciana Urnau (OAB: 10530/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Cinthia Giselle Gonçalves Latorraca
Apelado: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Agravo de Instrumento nº 1400228-48.2021.8.12.0000
Comarca de Miranda - 2ª Vara
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Agravante: Alzenete Gonçalves de Macedo Souza
Advogada: Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos (OAB: 10645/MS)
Advogado: Dálvio Tschinkel (OAB: 2039/MS)
Agravada: Eunice Francisca Assis de Souza
Advogado: Pedro Carmelo Massuda (OAB: 1193/MS)
Ante o exposto, recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Manifeste-se a Agravada, no prazo legal.
Embargos de Declaração Cível nº 1402905-85.2020.8.12.0000/50001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Embargante: Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado: Clélio Chiesa (OAB: 5660/MS)
Advogado: Wilson Carlos de Campos Filho (OAB: 11098/MS)
Embargada: Laura Aparecida da Costa Araujo
Advogado: Thiago Vinícius Corrêa Gonçalves (OAB: 15417/MS)
Advogado: Jader Evaristo Tonelli Peixer (OAB: 8586/MS)
Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os embargos opostos, nos
termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Apelação Criminal nº 0001032-78.2020.8.12.0018
Comarca de Paranaíba - Vara Criminal
Relator(a): Juiz Waldir Marques
Apelante: Nelton Rodrigo de Souza
DPGE - 1ª Inst.: Sara Zam Segura Marçal
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Leonardo Dumont Palmerston
Em atenção ao ofício nº 931/2020, colacionado à p. 214, encaminhem-se os autos ao juízo de origem.
Recurso em Sentido Estrito nº 0001902-64.2018.8.12.0028
Comarca de Bonito - 2ª Vara
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Recorrente: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Alexandre Estuqui Júnior (OAB: 17956/MP)
Recorrido: Rodrigo Adriano Pereira Siqueira
DPGE - 1ª Inst.: Andréa Pereira Nardon Braga (OAB: 215597/DP)
Recorrido: Magno Souza Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Andréa Pereira Nardon Braga (OAB: 215597/DP)
Recorrido: Hiago de Faria Ferreira
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Recurso em Sentido Estrito nº 0012188-49.2018.8.12.0110
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Recorrente: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Luz Marina Borges Maciel Pinheiro
Recorrido: João Pedro Alves Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Maritza Brandão (OAB: 824088/DP)
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do parecer.
Embargos de Declaração Criminal nº 0018734-59.2018.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 7ª Vara Criminal de Competência Especial
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Embargante: A. M. da L.
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Embargado: M. P. E.
Sobre os embargos de declaração opostos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com posterior conclusão
(fls. 01/10).
Apelação Cível nº 0800292-27.2019.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Maria Esmeralda Siqueira Arvelino
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Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogado: Iolanda Michelsen Pereira (OAB: 22603/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Conclusão Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Maria Esmeralda Siqueira Arvelino, contudo
nego-lhe provimento. À luz do que dispõe o §11º do art. 85 do NCPC, arbitro a verba honorária em benefício do patrono do
apelado em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade, entretanto, suspensa, por ser a recorrente
beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3° do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Campo Grande/MS, 13 de janeiro de 2021.
Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso - Relator
Agravo Interno Cível nº 0801040-11.2019.8.12.0033/50000
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Agravado: Eloi Antonio Lourenço
Advogado: Pedro Batistotti Boller (OAB: 21675/MS)
Advogada: Amanda Lopes Bertoleti (OAB: 22079/MS)
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Remessa Necessária Cível nº 0801671-93.2020.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
Recorrido: Município de Ladário
Recorrido: Thomas Celescuekci Lodi Cora
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Iano Shiroma
Interessado: Prefeito Municipal de Ladário - MS
Posto isso, com o parecer, confiro à sentença condição de eficácia para que surta seus efeitos legais
Remessa Necessária Cível nº 0830298-65.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande
Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Christiana Puga de Barcelos (OAB: 7575/MS)
Recorrido: Thiago de Lucena e Silva
Advogado: Robinson Fernando Alves (OAB: 8333/MS)
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, VIII, do CPC, 138, IV do RITJMS e Súmula 253 do STJ, retifica-se parcialmente
a sentença reexaminanda apenas para fixar o subsídio inicial da classe substituída como base de cálculo da gratificação de
substituição do Delegado de Polícia.
Mandado de Segurança Cível nº 0842539-37.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Impetrante: Julio Cesar Fanaia Bello
Advogado: Otoni César Coelho de Souza (OAB: 5400/MS)
Advogada: Débora Bataglin Coquemala de Sousa
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul
Analisando os autos, constato que não constam nos autos comprovante de pagamento das taxas da FEADMP, FUNADP
e FUNDE PGE. Assim, intime-se o impetrante para juntar o comprovante de recolhimento das taxas citadas, sob pena de
indeferimento do Mandado de Segurança.
Agravo de Instrumento nº 1400033-63.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Agravado: Emily Camilla Pinto Mendonça Bertoleti
DPGE - 1ª Inst.: Luciano Montali
Interessado: Prefeito do Município de Campo Grande
Isto posto e demais que dos autos consta, conheço do Agravo de Instrumento, recebendo-o nos efeitos devolutivo
e suspensivo, determinando a suspensão da liminar concedida até o julgamento do presente recurso. Oficie ao magistrado
singular, com urgência, a fim de que tome conhecimento deste recurso para que possa exercer o juízo de retratação, se lhe
aprouver. Intime-se a parte agravada e a parte interessada para - nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC - apresentar
resposta ao presente agravo de instrumento. Após o decurso do prazo para manifestação das partes, encaminhem os autos para
PGJ. Publique-se. Intimem-se.
Mandado de Segurança Cível nº 1408279-82.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Impetrante: Vanessa da Silva Lopes
Advogado: Cristiano Bueno do Prado (OAB: 16742/MS)
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Impetrado: Secretário(a) de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
À Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Após, nova conclusão.
Agravo de Instrumento nº 1415995-63.2020.8.12.0000
Comarca de Aparecida do Taboado - 2ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Gilberto Francisco de Souza
Advogado: Wylson da Silva Mendonça (OAB: 15820/MS)
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Compulsando os autos verifico presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que o recorrente trouxe aos autos
documentos demonstrando que recentemente ocorreu a alteração de conta para recebimento do benefício previdenciário, junto
ao INSS, sendo que tal pedido de alteração foi negado pelo agravante, tanto que um boletim de ocorrência foi lavrado para
apuração dos fatos, o que faz com que a alegação do agravante revista-se, ainda mais, de credibilidade. Além disso, há perigo
de dano na hipótese, eis que o agravante encontra-se impossibilidade de sacar seu benefício previdenciário, pois, de acordo
com ele, no último mês os estelionatários sacaram os valores antes que pudesse comparecer a agência para receber o dinheiro.
Ademais, não vislumbra-se risco de irreversibilidade da medida, razão pela qual a tutela antecipada deve ser concedida, a fim de
que, no prazo de 5 dias, o agravado encerre a conta corrente número 0000298530, da agência número 409, BANCO MERCANTIL
DO BRASIL e, consequentemente remeta via TED o saldo existente na conta encerrada para o BANCO BRADESCO – AGENCIA
1544-0 (APARECIDA DO TABOADO), CONTA CORRENTE Nº0865108-6, de titularidade do autor, sob pena de multa diária de
R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta no prazo legal, nos termos do
artigo 1.019, inciso II do CPC/2015. Comunique-se o Juiz da causa acerca desta decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416084-86.2020.8.12.0000
Comarca de Camapuã - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: W. L. de S.
DPGE - 1ª Inst.: Adriana Paiva Vasconcelos
DPGE - 2ª Inst.: Silvio Fernando de Barros Corrêa (OAB: 834530/DP)
Agravado: A. C. dos S. P.
Tenho em vista a presença de interesse de incapaz, abra-se vista dos autos à PGJ para se manifestar no prazo legal (CPC,
art. 178). Após, nova conclusão.
Agravo de Instrumento nº 1417112-89.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Maria Clara Macedo Oliveira da Silva
Advogado: Eduardo Henrique Dias Queiroz Gonçalves (OAB: 15232/MS)
Agravado: Unimed São José do Rio Preto
Ante o exposto, dou provimento, de plano, ao presente agravo de instrumento, tão somente para determinar que a magistrada
plantonista aprecie o mérito do pedido de tutela antecipada formulado pela agravante. Intime-se e cumpra-se com urgência.
Oportunamente, arquive-se.
Agravo de Instrumento nº 1417112-89.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Maria Clara Macedo Oliveira da Silva
Advogado: Eduardo Henrique Dias Queiroz Gonçalves (OAB: 15232/MS)
Agravado: Unimed São José do Rio Preto
Assim, de acordo com o disposto nos artigos retromencionados e considerando que a 3ª Câmara Cível à época do julgamento
é a atual 2ª Câmara Cível, nos termos da Resolução 218/19, determino a redistribuição do feito a este colegiado - Exmo. Des.
Fernando Mauro Moreira Marinho, com as homenagens de estilo. Às providências. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021
Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso - Relator
Representação p/ Perda da Graduação nº 1600049-33.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Representante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ivanildo Silva da Costa (OAB: 10823B/MS)
Proc. do Estado: Rafael Antônio Mauá Timóteo (OAB: 10997/MS)
Representado: Mauro Maurício da Silva Alonso
Advogado: Sebastião Francisco dos Santos Júnior (OAB: 13492/MS)
Intime-se a defesa do representado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar sua manifestação quanto à decisão do
Conselho de Justificação, nos termos do art. 597 do RITJMS. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o representado
pessoalmente para constituir novo advogado e apresentar defesa, igualmente no prazo de 5 (cinco) dias; se ainda assim não
houver manifestação, encaminhem-se os autos com vista à Defensoria Pública Estadual, consoante dispõe o art. 598 do mesmo
Regimento. Na sequência, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer e, então, novamente conclusos. Às providências.
Intimem-se. Cumpra-se.
Apelação Cível nº 0800292-27.2019.8.12.0017
Comarca de Nova Andradina - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
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Apelante: Maria Esmeralda Siqueira Arvelino
Advogado: Luiz Fernando Cardoso Ramos (OAB: 14572/MS)
Advogado: Iolanda Michelsen Pereira (OAB: 22603/MS)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026A/MS)
Conclusão Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Maria Esmeralda Siqueira Arvelino,
contudo nego-lhe provimento. À luz do que dispõe o §11º do art. 85 do NCPC, arbitro a verba honorária em benefício do
patrono do apelado em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade, entretanto, suspensa, por ser
a recorrente beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3° do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Campo Grande/MS, 13 de
janeiro de 2021. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso - Relator
Agravo Interno Cível nº 0801040-11.2019.8.12.0033/50000
Comarca de Eldorado - Vara Única
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Agravado: Eloi Antonio Lourenço
Advogado: Pedro Batistotti Boller (OAB: 21675/MS)
Advogada: Amanda Lopes Bertoleti (OAB: 22079/MS)
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar
sobre o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Remessa Necessária Cível nº 0801671-93.2020.8.12.0008
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
Recorrido: Município de Ladário
Recorrido: Thomas Celescuekci Lodi Cora
DPGE - 1ª Inst.: Danilo Iano Shiroma
Interessado: Prefeito Municipal de Ladário - MS
Posto isso, com o parecer, confiro à sentença condição de eficácia para que surta seus efeitos legais
Remessa Necessária Cível nº 0830298-65.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo
Grande
Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Christiana Puga de Barcelos (OAB: 7575/MS)
Recorrido: Thiago de Lucena e Silva
Advogado: Robinson Fernando Alves (OAB: 8333/MS)
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, VIII, do CPC, 138, IV do RITJMS e Súmula 253 do STJ, retifica-se parcialmente
a sentença reexaminanda apenas para fixar o subsídio inicial da classe substituída como base de cálculo da gratificação
de substituição do Delegado de Polícia.
Mandado de Segurança Cível nº 0842539-37.2020.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Impetrante: Julio Cesar Fanaia Bello
Advogado: Otoni César Coelho de Souza (OAB: 5400/MS)
Advogada: Débora Bataglin Coquemala de Sousa
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul
Analisando os autos, constato que não constam nos autos comprovante de pagamento das taxas da FEADMP, FUNADP
e FUNDE PGE. Assim, intime-se o impetrante para juntar o comprovante de recolhimento das taxas citadas, sob pena de
indeferimento do Mandado de Segurança.
Agravo de Instrumento nº 1400033-63.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Município de Campo Grande
Proc. Município: Altair Pereira de Souza (OAB: 4872/MS)
Agravado: Emily Camilla Pinto Mendonça Bertoleti
DPGE - 1ª Inst.: Luciano Montali
Interessado: Prefeito do Município de Campo Grande
Isto posto e demais que dos autos consta, conheço do Agravo de Instrumento, recebendo-o nos efeitos devolutivo e
suspensivo, determinando a suspensão da liminar concedida até o julgamento do presente recurso. Oficie ao magistrado
singular, com urgência, a fim de que tome conhecimento deste recurso para que possa exercer o juízo de retratação, se lhe
aprouver. Intime-se a parte agravada e a parte interessada para - nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC - apresentar
resposta ao presente agravo de instrumento. Após o decurso do prazo para manifestação das partes, encaminhem os autos
para PGJ. Publique-se. Intimem-se.
Mandado de Segurança Cível nº 1408279-82.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Impetrante: Vanessa da Silva Lopes
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Advogado: Cristiano Bueno do Prado (OAB: 16742/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
À Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Após, nova conclusão.
Agravo de Instrumento nº 1415995-63.2020.8.12.0000
Comarca de Aparecida do Taboado - 2ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Gilberto Francisco de Souza
Advogado: Wylson da Silva Mendonça (OAB: 15820/MS)
Agravado: Banco Mercantil do Brasil S.A.
Compulsando os autos verifico presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que o recorrente trouxe aos autos
documentos demonstrando que recentemente ocorreu a alteração de conta para recebimento do benefício previdenciário, junto
ao INSS, sendo que tal pedido de alteração foi negado pelo agravante, tanto que um boletim de ocorrência foi lavrado para
apuração dos fatos, o que faz com que a alegação do agravante revista-se, ainda mais, de credibilidade. Além disso, há perigo
de dano na hipótese, eis que o agravante encontra-se impossibilidade de sacar seu benefício previdenciário, pois, de acordo
com ele, no último mês os estelionatários sacaram os valores antes que pudesse comparecer a agência para receber o dinheiro.
Ademais, não vislumbra-se risco de irreversibilidade da medida, razão pela qual a tutela antecipada deve ser concedida, a fim de
que, no prazo de 5 dias, o agravado encerre a conta corrente número 0000298530, da agência número 409, BANCO MERCANTIL
DO BRASIL e, consequentemente remeta via TED o saldo existente na conta encerrada para o BANCO BRADESCO – AGENCIA
1544-0 (APARECIDA DO TABOADO), CONTA CORRENTE Nº0865108-6, de titularidade do autor, sob pena de multa diária de
R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta no prazo legal, nos termos do
artigo 1.019, inciso II do CPC/2015. Comunique-se o Juiz da causa acerca desta decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416084-86.2020.8.12.0000
Comarca de Camapuã - 2ª Vara
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: W. L. de S.
DPGE - 1ª Inst.: Adriana Paiva Vasconcelos
DPGE - 2ª Inst.: Silvio Fernando de Barros Corrêa (OAB: 834530/DP)
Agravado: A. C. dos S. P.
Tenho em vista a presença de interesse de incapaz, abra-se vista dos autos à PGJ para se manifestar no prazo legal (CPC,
art. 178). Após, nova conclusão.
Agravo de Instrumento nº 1417112-89.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: Maria Clara Macedo Oliveira da Silva
Advogado: Eduardo Henrique Dias Queiroz Gonçalves (OAB: 15232/MS)
Agravado: Unimed São José do Rio Preto
Ante o exposto, dou provimento, de plano, ao presente agravo de instrumento, tão somente para determinar que a magistrada
plantonista aprecie o mérito do pedido de tutela antecipada formulado pela agravante. Intime-se e cumpra-se com urgência.
Oportunamente, arquive-se.
Agravo de Instrumento nº 1417112-89.2020.8.12.0000
Comarca de Paranaíba - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Agravante: Maria Clara Macedo Oliveira da Silva
Advogado: Eduardo Henrique Dias Queiroz Gonçalves (OAB: 15232/MS)
Agravado: Unimed São José do Rio Preto
Assim, de acordo com o disposto nos artigos retromencionados e considerando que a 3ª Câmara Cível à época do julgamento
é a atual 2ª Câmara Cível, nos termos da Resolução 218/19, determino a redistribuição do feito a este colegiado - Exmo. Des.
Fernando Mauro Moreira Marinho, com as homenagens de estilo. Às providências. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021
Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso - Relator
Representação p/ Perda da Graduação nº 1600049-33.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande
Relator(a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques
Representante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ivanildo Silva da Costa (OAB: 10823B/MS)
Proc. do Estado: Rafael Antônio Mauá Timóteo (OAB: 10997/MS)
Representado: Mauro Maurício da Silva Alonso
Advogado: Sebastião Francisco dos Santos Júnior (OAB: 13492/MS)
Intime-se a defesa do representado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar sua manifestação quanto à decisão do
Conselho de Justificação, nos termos do art. 597 do RITJMS. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o representado
pessoalmente para constituir novo advogado e apresentar defesa, igualmente no prazo de 5 (cinco) dias; se ainda assim não
houver manifestação, encaminhem-se os autos com vista à Defensoria Pública Estadual, consoante dispõe o art. 598 do mesmo
Regimento. Na sequência, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer e, então, novamente conclusos. Às providências.
Intimem-se. Cumpra-se.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

337

Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0002860-25.2018.8.12.0004/50000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Embargante: Ayslan Santos Vieira
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Embargado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Helton Fonseca Bernardes
Interessado: Felipe Colman Clemente
Advogado: Washington Luiz Alves da Silva (OAB: 23595/MS)
Interessado: Jefferson Pereira da Rocha
Advogado: Áustrio Ruberson Prudente Santos (OAB: 9169/MS)
Peço dia.
Apelação Cível nº 0800336-36.2020.8.12.0009
Comarca de Costa Rica - 1ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelante: Município de Costa Rica
Advogado: Alexandro Garcia Gomes Narcizo Alves (OAB: 8638/MS)
Advogada: Renatta Silva Venturini Carrijo (OAB: 12883/MS)
Advogado: Elaine Delalibera Rezende (OAB: 13437/MS)
Advogada: Amanda Cássia da Silva Costa (OAB: 17954/MS)
Apelada: Eucione Rocha Barbosa
DPGE - 1ª Inst.: Katherine Alzira Avellán Neves
Vistos. Colha-se o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Intime(m)-se.
Apelação Cível nº 0833518-08.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: PP Comercio de Veículos Eireli - ME
Advogado: Pedro de Castilho Garcia (OAB: 20236/MS)
Repre. Legal: Plínio Moreira Só Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado: Ney José Campos (OAB: 44243/MG)
Ante o exposto, determino a intimação do Recorrente para que no prazo de 5 dias junte documento hábeis a fim de
comprovar a alegada hipossuficiência - (os livros contábeis, balanços aprovados pela Assembleia, declaração de imposto de
renda, deferimento do pedido de Recuperação Judicial, decretação de falência, e outros) ? ou, para que, no mesmo prazo,
recolha o preparo em dobro, conforme previsão do §4º do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos
conclusos. Publique-se.
Agravo Interno Cível nº 0843377-53.2015.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Andre Luiz Ferreira Buzo
DPGE - 2ª Inst.: Cacilda Kimiko Nakashima (OAB: 3840/TR)
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Eloi Martins Ribeiro (OAB: 14637A/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se o Agravado para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1400052-69.2021.8.12.0000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Kellen Cristina Gonçalves
DPGE - 1ª Inst.: Alex Batista de Souza
Agravado: Municipio de Corumbá
Proc. Município: Diana Carolina Martins Rosa Dayrell (OAB: 10461/MS)
Interessado: Peter Coelho
Interessada: Livia Gonçalves da Silva
Interessada: Maria Edneia Gonçalves Pereira
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, para suspender
a eficácia da decisão agravada, até julgamento final do recurso. Oficie -se ao Juízo singular sobre a decisão. Intime-se os
Agravados para ? nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC ? apresentar resposta ao presente agravo de instrumento.
Publique-se.
Agravo de Instrumento nº 1400110-72.2021.8.12.0000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Maria Ednélia Gonçalves Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Agravante: Náthaly Alyssa Reis de Miranda
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
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Agravado: Municipio de Corumbá
Proc. Município: Diana Carolina Martins Rosa Dayrell (OAB: 10461/MS)
Interessado: Peter Coelho
Interessada: Livia Gonçalves da Silva
Interessado: Kellen Cristina Gonçalves da Silva
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, para suspender
a eficácia da decisão agravada, até julgamento final do recurso. Oficie -se ao Juízo singular sobre a decisão. Intime-se os
Agravados para - nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC - apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. Publiquese.
Embargos de Declaração Cível nº 1405294-43.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Embargante: Hamilton Lessa Coelho (Espólio)
Advogado: Oton José Nasser de Mello (OAB: 5124/MS)
Embargante: Sonia Regina Oliva Coelho
Advogado: Oton José Nasser de Mello (OAB: 5124/MS)
Embargado: Simasul - Indústria Siderúrgica de Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda.
Advogado: Marcelo Barbosa Alves Vieira (OAB: 9479/MS)
Destarte, intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos presentes Embargos de Declaração, no prazo de 05
(cinco) dias, nos termos dos artigos 9º, 10º e 1.023, § 2º, todos do CPC.
Agravo Interno Cível nº 1415454-30.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Aquidauana - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Adenir Maria Costa
Advogado: Ary Sortica dos Santos Junior (OAB: 9494/MS)
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Marco Antonio Crespo Barbosa (OAB: 24861A/MS)
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
Agravo de Instrumento nº 1416347-21.2020.8.12.0000
Comarca de Mundo Novo - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: J. C. da S.
Advogado: Carlos Rogério da Silva (OAB: 8888/MS)
Agravado: B. P. e E. S.A.
Advogado: Luis Felipe Cabrera Rodrigues (OAB: 393367/SP)
Logo, indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, todavia, admito o processamento do
recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Reclamação nº 1416843-50.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial de Dourados - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Reclamte: Maria Rosa dos Santos
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira MendesReclamado: Juízes de Direito Membros da 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados
Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso
do Sul
Interessado: Município de Dourados
O inciso II do art. 989 do Código de Processo Civil dispõe sobre a incumbência do relator de, se necessário, ordenar a
suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Na hipótese, não há necessidade de suspensão
do processo ou do ato impugnado, porque o acórdão manteve a sentença de improcedência de pedido de fornecimento de
tratamento de saúde. Defiro a assistência judiciária gratuita. Requisito informações da autoridade a quem foi imputada a prática
do ato impugnado, as quais devem ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Determino a citação dos beneficiários da decisão
impugnada, para apresentarem contestação no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual.
Mandado de Segurança Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Impetrante: Cerealista Canaa Ltda
Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Assim, antes do regular processamento do feito, intimem-se a impetrante, com urgência, para, no prazo legal, comprovarem
o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC.
Intime-se e Cumpra-se.
Mandado de Segurança Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins
Impetrante: Cerealista Canaa Ltda
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Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Diante do exposto, defiro o pedido de liminar e determino à autoridade coatora que regularize a inscrição estadual da empresa
impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Comunique-se
às autoridades impetradas acerca da presente decisão, para que dêem cumprimento à liminar concedida no prazo estabelecido.
Na mesma oportunidade, notifique-as para prestarem informações no prazo legal. Dê-se ciência da impetração ao Estado de
Mato Grosso do Sul para que, querendo, ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Após o plantão,
distribua-se. Publique-se. Intime-se.
Mandado de Segurança Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Impetrante: Cerealista Canaa Ltda
Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Isto posto e demais que dos autos consta, mantenho a liminar concedida em regime especial de plantão, para o mesmo
efeito de determinar à autoridade coatora que regularize a inscrição estadual da empresa impetrante, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Comunique-se às autoridades impetradas acerca da
presente decisão, para que dêem cumprimento à liminar concedida no prazo estabelecido. Na mesma oportunidade, notifique-as
para prestarem informações no prazo legal. Dê-se ciência da impetração ao Estado de Mato Grosso do Sul para que, querendo,
ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
INTIMAÇÃO DO CARTÓRIO:Intimação ao Impetrante para o pagamento de 03 diligência(s) necessária(s) ao cumprimento
do ato do Oficial de Justiça (R$51,13/cada diligência) para notificação do(s) Impetrado(s)/PGE. Guias disponibilizadas no
portal do Tribunal de Justiça (menu Serviços/Custas Processuais/Cálculo de Custas Iniciais do 2º grau/Diligências de Oficial de
Justiça).
Agravo de Instrumento nº 4000007-45.2021.8.12.9000
Comarca de Fátima do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda
Advogado: Marcos de Rezende Andrade Junior (OAB: 188846/SP)
Agravado: Município de Fátima do Sul
Proc. Município: Bruno Henrique Caetano dos Santos (OAB: 23491/MS)
Dessa forma, recebo o agravo de instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimese a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal, conforme disposição contida no
artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0002860-25.2018.8.12.0004/50000
Comarca de Coronel Sapucaia - Vara Única
Relator(a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence
Embargante: Ayslan Santos Vieira
DPGE - 2ª Inst.: Iran Pereira da Costa Neves
Embargado: Ministério Público Estadual
Proc. Just: Helton Fonseca Bernardes
Interessado: Felipe Colman Clemente
Advogado: Washington Luiz Alves da Silva (OAB: 23595/MS)
Interessado: Jefferson Pereira da Rocha
Advogado: Áustrio Ruberson Prudente Santos (OAB: 9169/MS)
Peço dia.
Apelação Cível nº 0800336-36.2020.8.12.0009
Comarca de Costa Rica - 1ª Vara
Relator(a): Des. Divoncir Schreiner Maran
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Leandro Pedro de Melo (OAB: 8848/MS)
Apelante: Município de Costa Rica
Advogado: Alexandro Garcia Gomes Narcizo Alves (OAB: 8638/MS)
Advogada: Renatta Silva Venturini Carrijo (OAB: 12883/MS)
Advogado: Elaine Delalibera Rezende (OAB: 13437/MS)
Advogada: Amanda Cássia da Silva Costa (OAB: 17954/MS)
Apelada: Eucione Rocha Barbosa
DPGE - 1ª Inst.: Katherine Alzira Avellán Neves
Vistos. Colha-se o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Intime(m)-se.
Apelação Cível nº 0833518-08.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
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Apelante: PP Comercio de Veículos Eireli - ME
Advogado: Pedro de Castilho Garcia (OAB: 20236/MS)
Repre. Legal: Plínio Moreira Só Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado: Ney José Campos (OAB: 44243/MG)
Ante o exposto, determino a intimação do Recorrente para que no prazo de 5 dias junte documento hábeis a fim de
comprovar a alegada hipossuficiência - (os livros contábeis, balanços aprovados pela Assembleia, declaração de imposto de
renda, deferimento do pedido de Recuperação Judicial, decretação de falência, e outros) ? ou, para que, no mesmo prazo,
recolha o preparo em dobro, conforme previsão do §4º do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos
conclusos. Publique-se.
Agravo Interno Cível nº 0843377-53.2015.8.12.0001/50000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Andre Luiz Ferreira Buzo
DPGE - 2ª Inst.: Cacilda Kimiko Nakashima (OAB: 3840/TR)
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Eloi Martins Ribeiro (OAB: 14637A/MS)
Em razão da interposição de Agravo Interno, intime-se o Agravado para se manifestar em 15 dias, de acordo com o que
prevê o art. 1.021, §2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. P. I.
Agravo de Instrumento nº 1400052-69.2021.8.12.0000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Kellen Cristina Gonçalves
DPGE - 1ª Inst.: Alex Batista de Souza
Agravado: Municipio de Corumbá
Proc. Município: Diana Carolina Martins Rosa Dayrell (OAB: 10461/MS)
Interessado: Peter Coelho
Interessada: Livia Gonçalves da Silva
Interessada: Maria Edneia Gonçalves Pereira
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, para suspender
a eficácia da decisão agravada, até julgamento final do recurso. Oficie -se ao Juízo singular sobre a decisão. Intime-se os
Agravados para ? nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC ? apresentar resposta ao presente agravo de instrumento.
Publique-se.
Agravo de Instrumento nº 1400110-72.2021.8.12.0000
Comarca de Corumbá - Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Maria Ednélia Gonçalves Pereira
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Agravante: Náthaly Alyssa Reis de Miranda
DPGE - 1ª Inst.: Carlos Felipe Guadanhim Bariani
Agravado: Municipio de Corumbá
Proc. Município: Diana Carolina Martins Rosa Dayrell (OAB: 10461/MS)
Interessado: Peter Coelho
Interessada: Livia Gonçalves da Silva
Interessado: Kellen Cristina Gonçalves da Silva
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, para suspender
a eficácia da decisão agravada, até julgamento final do recurso. Oficie -se ao Juízo singular sobre a decisão. Intime-se os
Agravados para - nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC - apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. Publiquese.
Embargos de Declaração Cível nº 1405294-43.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Embargante: Hamilton Lessa Coelho (Espólio)
Advogado: Oton José Nasser de Mello (OAB: 5124/MS)
Embargante: Sonia Regina Oliva Coelho
Advogado: Oton José Nasser de Mello (OAB: 5124/MS)
Embargado: Simasul - Indústria Siderúrgica de Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda.
Advogado: Marcelo Barbosa Alves Vieira (OAB: 9479/MS)
Destarte, intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos presentes Embargos de Declaração, no prazo de 05
(cinco) dias, nos termos dos artigos 9º, 10º e 1.023, § 2º, todos do CPC.
Agravo Interno Cível nº 1415454-30.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Aquidauana - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: Adenir Maria Costa
Advogado: Ary Sortica dos Santos Junior (OAB: 9494/MS)
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Marco Antonio Crespo Barbosa (OAB: 24861A/MS)
Tendo em vista a interposição de Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre
o recurso, nos termos do previsto no art. 1.021, § 2º do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos.
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Agravo de Instrumento nº 1416347-21.2020.8.12.0000
Comarca de Mundo Novo - 1ª Vara
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: J. C. da S.
Advogado: Carlos Rogério da Silva (OAB: 8888/MS)
Agravado: B. P. e E. S.A.
Advogado: Luis Felipe Cabrera Rodrigues (OAB: 393367/SP)
Logo, indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, todavia, admito o processamento do
recurso e recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos
termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.
Reclamação nº 1416843-50.2020.8.12.0000
Comarca de Juizado Especial de Dourados - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Relator(a): Des. Vilson Bertelli
Reclamte: Maria Rosa dos Santos
DPGE - 2ª Inst.: Neyla Ferreira MendesReclamado: Juízes de Direito Membros da 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados
Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Interessado: Município de Dourados
O inciso II do art. 989 do Código de Processo Civil dispõe sobre a incumbência do relator de, se necessário, ordenar a
suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Na hipótese, não há necessidade de suspensão
do processo ou do ato impugnado, porque o acórdão manteve a sentença de improcedência de pedido de fornecimento de
tratamento de saúde. Defiro a assistência judiciária gratuita. Requisito informações da autoridade a quem foi imputada a prática
do ato impugnado, as quais devem ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Determino a citação dos beneficiários da decisão
impugnada, para apresentarem contestação no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual.
Mandado de Segurança Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Impetrante: Cerealista Canaa Ltda
Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Assim, antes do regular processamento do feito, intimem-se a impetrante, com urgência, para, no prazo legal, comprovarem
o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC.
Intime-se e Cumpra-se.
Mandado de Segurança Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Sérgio Fernandes Martins
Impetrante: Cerealista Canaa Ltda
Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Diante do exposto, defiro o pedido de liminar e determino à autoridade coatora que regularize a inscrição estadual da empresa
impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Comunique-se
às autoridades impetradas acerca da presente decisão, para que dêem cumprimento à liminar concedida no prazo estabelecido.
Na mesma oportunidade, notifique-as para prestarem informações no prazo legal. Dê-se ciência da impetração ao Estado de
Mato Grosso do Sul para que, querendo, ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Após o plantão,
distribua-se. Publique-se. Intime-se.
Mandado de Segurança Cível nº 1417050-49.2020.8.12.0000
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Impetrante: Cerealista Canaa Ltda
Advogada: Giselli Bompard (OAB: 22542/MS)
Advogado: Ercilio Kalife Viana (OAB: 9671/MS)
Impetrado: Secretário(a) de Estado de Receita e Controle do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Superintendente de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul
Litisconsorte: Estado de Mato Grosso do Sul
Isto posto e demais que dos autos consta, mantenho a liminar concedida em regime especial de plantão, para o mesmo
efeito de determinar à autoridade coatora que regularize a inscrição estadual da empresa impetrante, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Comunique-se às autoridades impetradas acerca da
presente decisão, para que dêem cumprimento à liminar concedida no prazo estabelecido. Na mesma oportunidade, notifique-as
para prestarem informações no prazo legal. Dê-se ciência da impetração ao Estado de Mato Grosso do Sul para que, querendo,
ingresse no feito. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
INTIMAÇÃO DO CARTÓRIO:Intimação ao Impetrante para o pagamento de 03 diligência(s) necessária(s) ao cumprimento
do ato do Oficial de Justiça (R$51,13/cada diligência) para notificação do(s) Impetrado(s)/PGE. Guias disponibilizadas no
portal do Tribunal de Justiça (menu Serviços/Custas Processuais/Cálculo de Custas Iniciais do 2º grau/Diligências de Oficial de
Justiça).
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Agravo de Instrumento nº 4000007-45.2021.8.12.9000
Comarca de Fátima do Sul - 2ª Vara
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda
Advogado: Marcos de Rezende Andrade Junior (OAB: 188846/SP)
Agravado: Município de Fátima do Sul
Proc. Município: Bruno Henrique Caetano dos Santos (OAB: 23491/MS)
Dessa forma, recebo o agravo de instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimese a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal, conforme disposição contida no
artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.
Apelação Cível nº 0831818-94.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: E. M. de S.
Advogado: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (OAB: 3533/MS)
Advogado: Ricardo Youssef Ibrahim (OAB: 4660/MS)
Apelada: L. E. de O. A.
Advogado: Weslley Antero Angelo (OAB: 14221/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.121/128 somente no efeito
devolutivo de acordo com o artigo 1.012, §1º, II do Código de Processo Civil. Ciência as partes.
Habeas Corpus Criminal nº 1600042-41.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: José Alexandre de Macedo
Paciente: José Alexandre de Macedo
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Trata-se de petição de próprio punho impetrada por José Alexandre de Macedo. Desta forma, determino a remessa dos
presentes autos à Defensoria Pública Estadual para apresentação de defesa técnica em favor do impetrante. Intime-se. Cumprase.
Apelação Cível nº 0831818-94.2018.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Nélio Stábile
Apelante: E. M. de S.
Advogado: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (OAB: 3533/MS)
Advogado: Ricardo Youssef Ibrahim (OAB: 4660/MS)
Apelada: L. E. de O. A.
Advogado: Weslley Antero Angelo (OAB: 14221/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de Apelação interposto a f.121/128 somente no efeito
devolutivo de acordo com o artigo 1.012, §1º, II do Código de Processo Civil. Ciência as partes.
Habeas Corpus Criminal nº 1600042-41.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Execução Penal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Impetrante: José Alexandre de Macedo
Paciente: José Alexandre de Macedo
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande
Trata-se de petição de próprio punho impetrada por José Alexandre de Macedo. Desta forma, determino a remessa dos
presentes autos à Defensoria Pública Estadual para apresentação de defesa técnica em favor do impetrante. Intime-se. Cumprase.
Apelação Criminal nº 0000006-66.2020.8.12.0011
Comarca de Coxim - Vara Criminal - Infância e Juventude
Relator(a): Des. Emerson Cafure
Apelante: Jeferson Lemes Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Daniel de Oliveira Falleiros Calemes
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Victor Leonardo de Miranda Taveira
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Após, encaminhem-se os autos à conclusão.
Apelação Criminal nº 0000224-53.2014.8.12.0028
Comarca de Bonito - 2ª Vara
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: José Adriano da Silva Ferreira
DPGE - 1ª Inst.: Thaís Roque Sagin Lazzaroto
Apelante: Luiz Carlos Pereira Garcia
DPGE - 1ª Inst.: Thaís Roque Sagin Lazzaroto
Apelado: Ministério Público Estadual
Prom. Justiça: Alexandre Estuqui Júnior (OAB: 17956/MP)
À Procuradoria-Geral de Justiça para o parecer. P.I.
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Apelação Cível nº 0000838-47.2011.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Apelante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Nathália dos Santos Paes de Barros (OAB: 10233/MS)
Proc. do Estado: Samara Magalhães de Carvalho (OAB: 12977/MS)
Apelado: José Domingos Chaves Costa
Advogado: Silwalter Hagner Cano da Silva (OAB: 17454/MS)
Advogado: Edmar Soares da Silva (OAB: 20047/MS)
Inclua-se em pauta.
Apelação Criminal nº 0001035-79.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: K. A. A.
DPGE - 1ª Inst.: Fernando Eduardo Silva de Andrade (OAB: 177426/RJ)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Nara Mendes dos Santos Fernandes
À Procuradoria-Geral de Justiça para o parecer. P.I.
Apelação Cível nº 0800360-23.2019.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Benedita Rodrigues Moreira
Advogado: Waldilon Almeida Pires Martins (OAB: 4496/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354/MS)
CONCLUSÃO Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto. Em razão do desprovimento
do recurso, à luz do que dispõe o § 11º do art. 85 do vigente CPC, majoro a verba honorária em benefício do patrono da
recorrida em 3% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida ao recorrente.
Apelação Cível nº 0810537-48.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. João Maria Lós
Apelante: Thiago Amaral Camargo
Advogado: Danilo Ferro Camargo (OAB: 15105/MS)
Advogado: Alexandre Bonacul Rodrigues (OAB: 13474/MS)
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na situação em apreço, embora o apelante formule requerimento de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, não colaciona aos autos elementos conclusivos e que comprove a impossibilidade
de arcar com os encargos processuais, isto porque apenas o saldo de uma conta corrente não serve para atestar tal requerimento.
Destarte, em atenção ao comando constitucional e ao disposto no art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se o
apelante para, no prazo de 05 dias úteis, colacionar aos autos documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente,
com documentos hábeis para tanto como declaração de imposto de renda, holerite ou extrato do último ano do autor, sob pena
de rejeição do pedido. Às providências e intimações necessárias. Após, voltem-me conclusos.
Apelação Cível nº 0829300-68.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Paolla Gonçalves da Silva
Advogada: Cynthia Renata Souto Vilela (OAB: 10909/MS)
Advogado: Paulo Belarmino de Paula Júnior (OAB: 13328/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Apelado: Anhanguera Educacional Participações S/A
Advogado: Daniela Cabette de Andrade Fernandes (OAB: 9889B/MT)
Proceda a Secretaria as anotações necessárias quanto ao procuradores constantes na procuração/substabelecimento
juntada(o) às fls. 494/540 e pedido de publicação exclusiva, para futuras intimações.
Agravo de Instrumento nº 1400229-33.2021.8.12.0000
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Lucia de Campos Rodrigues
Advogada: Miriam Noronha Mota Gimenez (OAB: 309081/PF)
Advogada: Ester Mota Gimenez Gonçalves (OAB: 22250/MS)
Agravada: Lucimara Batista Pereira
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
Agravado: Jonas Pereira Acosta
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

344

RepreLeg: Lucimara Batista Pereira
Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, recebo o presente recurso tão somente no efeito devolutivo. Intime-se a
parte agravada para que responda o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1.019, II, e 219 ambos do
NCPC. Defiro a justiça gratuita à parte recorrente. P.I.
Agravo de Instrumento nº 1413205-09.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Eliton Marcelo de Souza
Advogado: José Roberto Fernandes Coelho (OAB: 8702/MS)
Agravante: Flavia Cristina Pereira
Advogado: José Roberto Fernandes Coelho (OAB: 8702/MS)
Agravado: Ricardo Augusto Pantano de Oliveira
Advogada: Laura Lúcia Roveri Barbosa (OAB: 20776/MS)
Advogado: Luiz Felipe Ferreira dos Santos (OAB: 13652/MS)
Agravada: Rejane Fernanda Busnardo Siqueira de Oliveira
Advogada: Laura Lúcia Roveri Barbosa (OAB: 20776/MS)
Advogado: Luiz Felipe Ferreira dos Santos (OAB: 13652/MS)
Portanto, não conheço do presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto.
Agravo de Instrumento nº 1416856-49.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: G. A. E. S.
Advogado: Alexandre dos Santos Dias (OAB: 56804/DF)
Advogado: Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB: 20334/DF)
Advogado: Eduardo da Silva Cavalcante (OAB: 24923/DF)
Advogado: Silvio Guimaraes da Silva (OAB: 38442/DF)
Agravado: D. E. N.
Advogada: Thays de Castro Trindade Violin (OAB: 15879/MS)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não conheço do presente recurso de
agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde, porquanto manifestamente inadmissível em razão de sua
intempestividade. Intime-se Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416979-47.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: S. G. de S.
Advogado: Nelson da Costa Araújo Filho (OAB: 15103/MS)
Advogada: Luciana Verissimo Golçalves (OAB: 8270/MS)
Agravado: A. L. O. A.
Advogado: Damares Costa Machado (OAB: 17274/MS)
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pretendida. Em se tratando de decisão proferida no plantão, distribuamse os autos oportunamente ao órgão competente.
Agravo de Instrumento nº 1416979-47.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: S. G. de S.
Advogado: Nelson da Costa Araújo Filho (OAB: 15103/MS)
Advogada: Luciana Verissimo Golçalves (OAB: 8270/MS)
Agravado: A. L. O. A.
Advogado: Damares Costa Machado (OAB: 17274/MS)
Intime-se o Agravado para - nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC - apresentar resposta ao presente agravo de
instrumento. Em seguida, abra-se vista à PGJ. Após, nova conclusão. Publique-se.
Ação Rescisória nº 1417018-44.2020.8.12.0000
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Autora: Elaine Cristina Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Francisco Pereira Mendes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Marta das Dores Mendes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Rute Dores Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Viloni Mendes de Goes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Silvia Charles Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: David Mendes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
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Autor: Edgley Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Réu: Israel Henrique Lopes Mendes
Réu: Micael Lopes Mendes
Vistos. Analisando os autos, verifico que os autores, não obstante tenham formulado pedido para concessão da gratuidade
judiciária, não trouxeram documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. Assim, determino a intimação dos requerentes
para que no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre, através de documentos atuais seus e de seus respectivos cônjuges/conviventes
(extratos de contas bancárias dos últimos três meses, extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, holerites dos últimos
três meses, declaração de imposto de renda atualizada, contas de consumo, despesas, etc.), a sua impossibilidade de arcar com
os encargos financeiros do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento do benefício.
Agravo de Instrumento nº 1417143-12.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. João Maria Lós
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026/MS)
Agravado: Leandro Magalhães da Costa
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Atendidos aos requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 1.015 a 1.017 do Código de Processo Civil, admito o
agravo de instrumento. Faço-o atribuindo tão somente efeito devolutivo, tendo em vista não resta evidenciado prejuízo imediato
ao agravante, nem mesmo possibilidade de dano grave ou de difícil reparação. Intime-se o agravado para, querendo, responder,
conforme art. 1.019, II, CPC, facultada a juntada de documentos. Às providências necessárias. P. I.
Apelação Criminal nº 0001035-79.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Jairo Roberto de Quadros
Apelante: K. A. A.
DPGE - 1ª Inst.: Fernando Eduardo Silva de Andrade (OAB: 177426/RJ)
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Nara Mendes dos Santos Fernandes
À Procuradoria-Geral de Justiça para o parecer. P.I.
Apelação Cível nº 0800360-23.2019.8.12.0034
Comarca de Glória de Dourados - Vara Única
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Apelante: Benedita Rodrigues Moreira
Advogado: Waldilon Almeida Pires Martins (OAB: 4496/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Jose Arnaldo Janssen Nogueira (OAB: 4270/AC)
Advogado: Servio Tulio de Barcelos (OAB: 14354/MS)
CONCLUSÃO Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto. Em razão do desprovimento
do recurso, à luz do que dispõe o § 11º do art. 85 do vigente CPC, majoro a verba honorária em benefício do patrono da
recorrida em 3% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida ao recorrente.
Apelação Cível nº 0810537-48.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 10ª Vara Cível
Relator(a): Des. João Maria Lós
Apelante: Thiago Amaral Camargo
Advogado: Danilo Ferro Camargo (OAB: 15105/MS)
Advogado: Alexandre Bonacul Rodrigues (OAB: 13474/MS)
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na situação em apreço, embora o apelante formule requerimento de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, não colaciona aos autos elementos conclusivos e que comprove a impossibilidade
de arcar com os encargos processuais, isto porque apenas o saldo de uma conta corrente não serve para atestar tal requerimento.
Destarte, em atenção ao comando constitucional e ao disposto no art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se o
apelante para, no prazo de 05 dias úteis, colacionar aos autos documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente,
com documentos hábeis para tanto como declaração de imposto de renda, holerite ou extrato do último ano do autor, sob pena
de rejeição do pedido. Às providências e intimações necessárias. Após, voltem-me conclusos.
Apelação Cível nº 0829300-68.2017.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 11ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Paolla Gonçalves da Silva
Advogada: Cynthia Renata Souto Vilela (OAB: 10909/MS)
Advogado: Paulo Belarmino de Paula Júnior (OAB: 13328/MS)
Apelado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 13043A/MS)
Apelado: Anhanguera Educacional Participações S/A
Advogado: Daniela Cabette de Andrade Fernandes (OAB: 9889B/MT)
Proceda a Secretaria as anotações necessárias quanto ao procuradores constantes na procuração/substabelecimento
juntada(o) às fls. 494/540 e pedido de publicação exclusiva, para futuras intimações.
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Agravo de Instrumento nº 1400229-33.2021.8.12.0000
Comarca de Terenos - Vara Única
Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha
Agravante: Lucia de Campos Rodrigues
Advogada: Miriam Noronha Mota Gimenez (OAB: 309081/PF)
Advogada: Ester Mota Gimenez Gonçalves (OAB: 22250/MS)
Agravada: Lucimara Batista Pereira
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
Agravado: Jonas Pereira Acosta
Advogado: Ramona Ramirez Lopes (OAB: 14772/MS)
RepreLeg: Lucimara Batista Pereira
Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, recebo o presente recurso tão somente no efeito devolutivo. Intime-se a
parte agravada para que responda o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1.019, II, e 219 ambos do
NCPC. Defiro a justiça gratuita à parte recorrente. P.I.
Agravo de Instrumento nº 1413205-09.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: Eliton Marcelo de Souza
Advogado: José Roberto Fernandes Coelho (OAB: 8702/MS)
Agravante: Flavia Cristina Pereira
Advogado: José Roberto Fernandes Coelho (OAB: 8702/MS)
Agravado: Ricardo Augusto Pantano de Oliveira
Advogada: Laura Lúcia Roveri Barbosa (OAB: 20776/MS)
Advogado: Luiz Felipe Ferreira dos Santos (OAB: 13652/MS)
Agravada: Rejane Fernanda Busnardo Siqueira de Oliveira
Advogada: Laura Lúcia Roveri Barbosa (OAB: 20776/MS)
Advogado: Luiz Felipe Ferreira dos Santos (OAB: 13652/MS)
Portanto, não conheço do presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto.
Agravo de Instrumento nº 1416856-49.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Agravante: G. A. E. S.
Advogado: Alexandre dos Santos Dias (OAB: 56804/DF)
Advogado: Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB: 20334/DF)
Advogado: Eduardo da Silva Cavalcante (OAB: 24923/DF)
Advogado: Silvio Guimaraes da Silva (OAB: 38442/DF)
Agravado: D. E. N.
Advogada: Thays de Castro Trindade Violin (OAB: 15879/MS)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não conheço do presente recurso de
agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde, porquanto manifestamente inadmissível em razão de sua
intempestividade. Intime-se Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1416979-47.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Paschoal Carmello Leandro
Agravante: S. G. de S.
Advogado: Nelson da Costa Araújo Filho (OAB: 15103/MS)
Advogada: Luciana Verissimo Golçalves (OAB: 8270/MS)
Agravado: A. L. O. A.
Advogado: Damares Costa Machado (OAB: 17274/MS)
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pretendida. Em se tratando de decisão proferida no plantão, distribuamse os autos oportunamente ao órgão competente.
Agravo de Instrumento nº 1416979-47.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara de Família e Sucessões
Relator(a): Des. Alexandre Bastos
Agravante: S. G. de S.
Advogado: Nelson da Costa Araújo Filho (OAB: 15103/MS)
Advogada: Luciana Verissimo Golçalves (OAB: 8270/MS)
Agravado: A. L. O. A.
Advogado: Damares Costa Machado (OAB: 17274/MS)
Intime-se o Agravado para - nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC - apresentar resposta ao presente agravo de
instrumento. Em seguida, abra-se vista à PGJ. Após, nova conclusão. Publique-se.
Ação Rescisória nº 1417018-44.2020.8.12.0000
Comarca de Itaporã - Vara Única
Relator(a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso
Autora: Elaine Cristina Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Francisco Pereira Mendes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Marta das Dores Mendes
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Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Rute Dores Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Viloni Mendes de Goes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Silvia Charles Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: David Mendes
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Autor: Edgley Mendes da Silva
Advogado: Caio Fábio Cardoso Ribeiro (OAB: 22824/MS)
Réu: Israel Henrique Lopes Mendes
Réu: Micael Lopes Mendes
Vistos. Analisando os autos, verifico que os autores, não obstante tenham formulado pedido para concessão da gratuidade
judiciária, não trouxeram documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. Assim, determino a intimação dos requerentes
para que no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre, através de documentos atuais seus e de seus respectivos cônjuges/conviventes
(extratos de contas bancárias dos últimos três meses, extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, holerites dos últimos
três meses, declaração de imposto de renda atualizada, contas de consumo, despesas, etc.), a sua impossibilidade de arcar com
os encargos financeiros do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento do benefício.
Agravo de Instrumento nº 1417143-12.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Cível
Relator(a): Des. João Maria Lós
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB: 15026/MS)
Agravado: Leandro Magalhães da Costa
Advogado: Kleydson Garcia Feitosa (OAB: 21537/MS)
Atendidos aos requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 1.015 a 1.017 do Código de Processo Civil, admito o
agravo de instrumento. Faço-o atribuindo tão somente efeito devolutivo, tendo em vista não resta evidenciado prejuízo imediato
ao agravante, nem mesmo possibilidade de dano grave ou de difícil reparação. Intime-se o agravado para, querendo, responder,
conforme art. 1.019, II, CPC, facultada a juntada de documentos. Às providências necessárias. P. I.
Apelação Criminal nº 0001243-33.2019.8.12.0024
Comarca de Aparecida do Taboado - 1ª Vara
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Apelante: M. de O. N.
DPGE - 1ª Inst.: Vinícius Fernandes Cherem Curi
Apelado: M. P. E.
Prom. Justiça: Oscar de Almeida Bessa Filho (OAB: 87876MP/MS)
Vistos. Analisando detidamente os autos, constato que houve a sua distribuição, por vinculação de magistrado, à e. Desª.
Elizabete Anache, utilizando-se como critério de prevenção o processo cadastrado sob nº 0001110-88.2019.8.12.0024. Ocorre,
no entanto, que, enquanto o presente processo se refere a suposto crime de ameaça, em tese, praticado por Michael de Oliveira
Nascimento contra a vítima Evelyn Mel Fidélis (no dia 1º/7/2019), naquele processo (0001110-88.2019.8.12.0024) houve
julgamento de crime de tráfico de drogas, constando como partes Carlos Eduardo Santos da Silva e Ulisses de Oliveira Santos
(dia 17/5/2019 - julgamento realizado em 2/4/2020), não havendo, desta forma, subsunção à hipótese prevista no art. 158 do
Regimento Interno do TJMS. Logo, não há razão para a distribuição, por vinculação de magistrado, do presente recurso ao
gabinete da i. Desª. Elizabete Anache, mormente porque não há registro da vinculação deste processo com aquele cadastrado
sob nº 0001110-88.2019.8.12.0024. Em sendo assim, determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para a realização
de livre distribuição por sorteio, na forma do que preconiza o art. 306, § 1º, do Regimento Interno do TJMS. Cumpra-se.
Apelação Criminal nº 0037779-15.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 4ª Vara Criminal
Relator(a): Des. Zaloar Murat Martins de Souza
Apelante: Wagner Luis Carrera Caraffa
Advogada: Valda Maria Garcia Alves Nóbrega (OAB: 17380/MS)
Apelado: Ministério Público Estadual
Interessada: Adriana dos Santos
Peço dia.
Apelação Cível nº 0800715-93.2020.8.12.0035
Comarca de Iguatemi - Vara Única
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Kethely Yasmim Pinheiro de Carvalho
Advogada: Meridiane Tibulo Wegner (OAB: 10627/MS)
Advogado: Arno Adolfo Wegner (OAB: 12714/MS)
RepreLeg: Maria de Fátima da Silva Ribeiro
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.a.
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
Advogado: Edyen Valente Calepis (OAB: 8767/MS)
À PGJ para elaboração do Parecer. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.
Apelação Cível nº 0801114-77.2014.8.12.0021
Comarca de Três Lagoas - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
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Apelante: Banco Bradesco S.a
Advogado: Marcus Vinicius Benites Mendonça (OAB: 15976/MS)
Advogado: Ézio Pedro Fulan (OAB: 63393/SP)
Advogada: Matilde Duarte Gonçalves (OAB: 48519/SP)
Apelado: Walter Aparecido Pierim
Advogada: Mirella Cristina Sales Esteque (OAB: 13763/MS)
Advogado: Juscelino Luiz da Silva (OAB: 5885A/MS)
Advogada: Maria Aparecida Faustino Franco da Silva (OAB: 5701B/MS)
Advogado: Elvio José da Silva Junior (OAB: 14912A/MS)
Apelada: Ivone Leones Pierim
Advogada: Mirella Cristina Sales Esteque (OAB: 13763/MS)
Advogado: Juscelino Luiz da Silva (OAB: 5885A/MS)
Advogada: Maria Aparecida Faustino Franco da Silva (OAB: 5701B/MS)
Advogado: Elvio José da Silva Junior (OAB: 14912A/MS)
Ante o exposto, homologo a desistência do presente recurso, prejudicando-se a análise do presente recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos à origem e arquivem-se.
Remessa Necessária Cível nº 0801637-89.2019.8.12.0029
Comarca de Naviraí - 1ª Vara
Relator(a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Juízo Recorr.: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí
Recorrido: Pedro Henrique dos Santos Pires Almada
DPGE - 1ª Inst.: Solange Nobre Torres Jorge (OAB: 6169/MS)
Repre. Legal: Ercília Marta dos Santos
Recorrido: Município de Naviraí
Proc. Município: Katya Mayumi Nakamura Matsubara (OAB: 13027B/MS)
Diante do exposto e de acordo com o parecer ministerial, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 138, IV, do
RITJMS, conheço do reexame necessário, mas nego-lhe seguimento, devido a sua manifesta improcedência. P.I.C.-se. Campo
Grande, 14 de janeiro de 2021 Des. Marcos José de Brito Rodrigues Relator
Apelação Cível nº 0806748-80.2015.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 9ª Vara Cível
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Apelante: Aderbal Bogalho Junior
Advogada: Rejane Ribeiro Fava Geabra (OAB: 6966/MS)
Apelante: Rejane Ribeiro Fava Geabra
Advogada: Rejane Ribeiro Fava Geabra (OAB: 6966/MS)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Proc. Fed.: Ricardo Marcelino Santana (OAB: 9205/MS)
Vistos. Diante da extinção da figura do juiz certo, conforme decisão de f. 214/215, remetam-se os presentes à 1ª Câmara
Cível para distribuição por sorteio entre seus membros. Intimem-se.
Apelação Cível nº 0838799-08.2019.8.12.0001
Comarca de Campo Grande - 5ª Vara Cível
Relator(a): Des. Geraldo de Almeida Santiago
Apelante: Maria Goreti da Conceição
Advogado: Alex Fernandes da Silva (OAB: 17429/MS)
Advogada: Josiane Alvarenga Nogueira (OAB: 17288/MS)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS)
Advogado: Renato Chagas Correa da Silva (OAB: 5871/MS)
1. Em análise aos autos, verifica-se que em sede de contestação o banco réu juntou o contrato ora discutido (fls. 153/156),
além de informar à fl. 138 que a parte autora teve disponibilizado o produto do mútuo em conta de sua titularidade. Após
sobreveio impugnação à contestação e em seguida proferida sentença de improcedência (fls. 206/213). 2. Como o presente
recurso da parte autora alega, justamente, a inexistência de comprovação da disponibilização do empréstimo contestado,
necessária a conversão do feito em diligência. Sendo assim, para melhor análise do caso e julgamento justo do feito, com fulcro
no artigo 932, inc. I do CPC, determino a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A (237), agência 2201 (Av. Afonso Pena
1826, Campo Grande- MS), para para que apresente os extratos de movimentação bancária da conta corrente de nº 05264219 de titularidade de Maria Goreti da Conceição, CPF 012.822.281-61, no período de outubro a novembro de 2014. 3. Com a
resposta, manifestem-se as partes no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se.
Agravo de Instrumento nº 1400194-73.2021.8.12.0000
Comarca de Ponta Porã - 2ª Vara Cível
Relator(a): Des. Julizar Barbosa Trindade
Agravante: Banco Bamerindus do Brasil S.A.
Advogada: Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos (OAB: 10645/MS)
Advogado: Dálvio Tschinkel (OAB: 2039/MS)
Agravado: Carlos Tadeu Machado
Advogado: Fabrício Franco Marques (OAB: 10807/MS)
Advogado: Daniel Marques (OAB: 10534/MS)
Advogado: Ludimar Godoy Novais (OAB: 7214/MS)
Agravado: João Marques
Advogado: Fabrício Franco Marques (OAB: 10807/MS)
Advogado: Daniel Marques (OAB: 10534/MS)
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Advogado: Ludimar Godoy Novais (OAB: 7214/MS)
Interessado: Cesar Augusto Lanzarin
Advogado: Gelson Francisco Sucolotti (OAB: 11684/MS)
Advogado: João Batista Sandri (OAB: 12300/MS)
Diante do exposto, ausentes os requisitos, recebe-se o agravo sem a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Intimem-se os agravados, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC,
para que respondam ao presente recurso no prazo de quinze (15) dias, facultando-lhes
juntarem a documentação que entenderem necessária.Oficie-se ao juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Agravo de Instrumento nº 1400203-35.2021.8.12.0000
Comarca de Camapuã - 1ª Vara
Relator(a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida
Agravante: Luiz Carlos Machado
Advogada: Anna Luiza Toledo Dalul (OAB: 408936/SP)
Agravado: Joaquim Mello Marques de Oliveira (Espólio)
Advogado: Rogério Alexandre de Oliveira Sacchi (OAB: 155852/SP)
Repre. Legal: Alexandre Luiz Amaral Marques de Oliveira
Agravada: Christina Maria Amaral Marques de Oliveira
Advogado: Rogério Alexandre de Oliveira Sacchi (OAB: 155852/SP)
Agravada: Joanilce Terezinha Hernandes
Advogado: Rogério Alexandre de Oliveira Sacchi (OAB: 155852/SP)
Agravado: Alexandre Luiz Amaral Marques de Oliveira
Advogado: Rogério Alexandre de Oliveira Sacchi (OAB: 155852/SP)
Assim, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo e indefiro o pedido de tutela antecipada. Intime-se a
parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal, conforme disposição contida no artigo
1.019, inciso II, do CPC.
Agravo de Instrumento nº 1400227-63.2021.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 3ª Vara Bancária
Relator(a): Des. Amaury da Silva Kuklinski
Agravante: Maria de Lourdes Araujo Silva Messias
Advogado: Diego Marcelino Silva Barbosa (OAB: 16573/MS)
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Advogado: Mauro Paulo Galera Mari (OAB: 3056/MT)
Ante o exposto, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, especialmente quanto
ao normal prosseguimento do feito. Após, intime-se a parte agravada para que responda ao presente recurso no prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput c/c o 1.019, Inc. II, do CPC/2015.
Agravo Interno Cível nº 1414305-96.2020.8.12.0000/50000
Comarca de Campo Grande - 12ª Vara Cível
Relator(a): Des. Sideni Soncini Pimentel
Agravante: Ademir Pinesso
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogada: Lígia Cardoso Valente (OAB: 298337/SP)
Agravante: Ademir Carlos Pinesso
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogada: Lígia Cardoso Valente (OAB: 298337/SP)
Agravante: Ana Tomcix Pinesso
Advogado: Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra (OAB: 196524/SP)
Advogado: Camila Somadossi Gonçalves da Silva (OAB: 277622/SP)
Advogada: Lígia Cardoso Valente (OAB: 298337/SP)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Ponce Carvalho (OAB: 11443/MS)
Advogado: Antenor Mindão Pedroso (OAB: 9794/MS)
Vistos. Em observância ao contraditório substancial e ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se os
agravantes para, em 5 (cindo) dias, manifestarem sobre a preliminar de perda de objeto arguida pela parte agravada. Após,
voltem os autos conclusos. Intimem-se.
Habeas Corpus Criminal nº 1416378-41.2020.8.12.0000
Comarca de Campo Grande - 1ª Vara Criminal
Relator(a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli
Impetrante: Tiago Bunning Mendes
Paciente: Willian Santos de Andrade
Advogado: Tiago Bunning Mendes (OAB: 18802/MS)
Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande
Vistos. Considerando o teor do pedido formulado à f. 412: 1) Inclua-se o feito para julgamento na pauta de 21 de janeiro
de 2021. 2) Intimem-se os advogados TIAGO BUNNING MENDES, (OAB/MS n. 18.802), JEFERSON BORGES DOS SANTOS
JÚNIOR (OAB/MS n. 25.201) e NATHALIA ROCA BOLIK FRANÇA (OAB/MS n. 16.412) da data da sessão, devendo observar os
Provimentos CSM 477/2020, 481/2020 e CSM 509/2020, para a hipótese de sustentação oral em Plenário (1ª Câmara Criminal:
1crimsust.oral@tjms.jus.br). Cumpra-se.
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DEPARTAMENTO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS E CRIMINAIS
Coordenadoria de Distribuição, Uniformização e Jurisprudência
Recurso Inominado Cível nº 0016509-93.2019.8.12.0110
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - 5ª Vara do Juizado Especial Central
Relator(a): Juíza Larissa Castilho da Silva Farias
Recorrente: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Recorrente: Edmilson Dutra Nogueira Júnior
Advogado: Andhrey Nunes Penha (OAB: 24090/MS)
Recorrente: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Recorrido: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Recorrido: Edmilson Dutra Nogueira Júnior
Advogado: Andhrey Nunes Penha (OAB: 24090/MS)
Recorrido: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar oposição a esta forma de julgamento nos termos do art. 74, § 1º,
inciso II, da Resolução nº 223, de 21 de Agosto de 2019.
Recurso Inominado Cível nº 0800625-61.2020.8.12.0043
Comarca de São Gabriel do Oeste - Juizado Especial Adjunto
Relator(a): Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa
Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Recorrido: Anadir Stefanelo Bobek
Advogada: Daiana Giovelli Abitante (OAB: 16716/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar oposição a esta forma de julgamento nos termos do art. 74, § 1º,
inciso II, da Resolução nº 223, de 21 de Agosto de 2019.
Recurso Inominado Cível nº 0800886-26.2020.8.12.0043
Comarca de São Gabriel do Oeste - Juizado Especial Adjunto
Relator(a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo
Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Ney José Campos (OAB: 44243/MG)
Recorrido: Tatiane Aparecida Zamdomeni
Advogado: César Roque Pelizza (OAB: 6939/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar oposição a esta forma de julgamento nos termos do art. 74, § 1º,
inciso II, da Resolução nº 223, de 21 de Agosto de 2019.
Recurso Inominado Cível nº 0016509-93.2019.8.12.0110
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - 5ª Vara do Juizado Especial Central
Relator(a): Juíza Larissa Castilho da Silva Farias
Recorrente: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Recorrente: Edmilson Dutra Nogueira Júnior
Advogado: Andhrey Nunes Penha (OAB: 24090/MS)
Recorrente: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Recorrido: Itaú Unibanco S.a.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Recorrido: Edmilson Dutra Nogueira Júnior
Advogado: Andhrey Nunes Penha (OAB: 24090/MS)
Recorrido: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Carlos Alberto Miro da Silva (OAB: 16215/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar oposição a esta forma de julgamento nos termos do art. 74, § 1º,
inciso II, da Resolução nº 223, de 21 de Agosto de 2019.
Recurso Inominado Cível nº 0800625-61.2020.8.12.0043
Comarca de São Gabriel do Oeste - Juizado Especial Adjunto
Relator(a): Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa
Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 20233A/MS)
Recorrido: Anadir Stefanelo Bobek
Advogada: Daiana Giovelli Abitante (OAB: 16716/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
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Virtual. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar oposição a esta forma de julgamento nos termos do art. 74, § 1º,
inciso II, da Resolução nº 223, de 21 de Agosto de 2019.
Recurso Inominado Cível nº 0800886-26.2020.8.12.0043
Comarca de São Gabriel do Oeste - Juizado Especial Adjunto
Relator(a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo
Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado: Ney José Campos (OAB: 44243/MG)
Recorrido: Tatiane Aparecida Zamdomeni
Advogado: César Roque Pelizza (OAB: 6939/MS)
Realizada Distribuição do processo por Sorteio em 14/01/2021. Processo incluso automaticamente em pauta de Julgamento
Virtual. Ficam as partes intimadas para, querendo, apresentar oposição a esta forma de julgamento nos termos do art. 74, § 1º,
inciso II, da Resolução nº 223, de 21 de Agosto de 2019.
Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 0810967-97.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator(a): Juíza Cíntia Xavier Letteriello
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
Agravado: Marcos Zamberlan
Advogada: Ana Luiza Maioline Achtschin (OAB: 17842/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.
Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 0810967-97.2019.8.12.0001/50001
Comarca de Juizado Especial Central de Campo Grande - Juizado Especial da Fazenda Pública
Relator(a): Juíza Cíntia Xavier Letteriello
Agravante: Estado de Mato Grosso do Sul
Proc. do Estado: Ana Paula Ribeiro Costa (OAB: 10824B/MS)
Agravado: Marcos Zamberlan
Advogada: Ana Luiza Maioline Achtschin (OAB: 17842/MS)
Realizada Distribuição do processo por Vinculação ao Magistrado em 15/01/2021.

Coordenadoria das Turmas Recursais
2ª Turma
Recurso Inominado Cível nº 0803846-43.2018.8.12.0101
Comarca de Juizado Especial de Dourados - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Relator(a): Juíza Saskia Elisabeth Schwanz
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado: Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP)
Recorrido: Francisco de Assis Vieira Cordeiro
Advogado: Carlos Rodrigues Pacheco (OAB: 5712/MS)
Recorrido: Atlantico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Advogado: Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP)
As partes compareceram nos autos noticiando a composição de acordo (f. 256-258) e requerendo a homologação. O Recurso
Inominado foi julgado parcialmente procedente, conforme acórdão de fls. 250-254. Tendo em vista que as partes renunciaram ao
prazo recursal, determino a certificação do trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, para as providências necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Recurso Inominado Cível nº 0803846-43.2018.8.12.0101
Comarca de Juizado Especial de Dourados - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Relator(a): Juíza Saskia Elisabeth Schwanz
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado: Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP)
Recorrido: Francisco de Assis Vieira Cordeiro
Advogado: Carlos Rodrigues Pacheco (OAB: 5712/MS)
Recorrido: Atlantico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Advogado: Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP)
As partes compareceram nos autos noticiando a composição de acordo (f. 256-258) e requerendo a homologação. O Recurso
Inominado foi julgado parcialmente procedente, conforme acórdão de fls. 250-254. Tendo em vista que as partes renunciaram ao
prazo recursal, determino a certificação do trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, para as providências necessárias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Petição Cível nº 4000003-08.2021.8.12.9000
Comarca de Ponta Porã - Juizado Especial Adjunto Cível
Relator(a): Juíza Saskia Elisabeth Schwanz
Reqte: Fabiana Palmeiro Inohana Corrêa
Advogado: Tamara Hatsumi Pereira Fugii (OAB: 15335/MS)
Requerido: Tam - Linhas Aéreas S/A
Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 18605A/MS)
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXPEDIENTE DE CARTÓRIO
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
Central de Depoimento Especial de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0008276-61.2010.8.12.0001 (apensado ao Processo 0026446-81.2010.8.12.0001) (001.10.008276-0) Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: Luciano Nogueira Neto
ADV: RODOLFO SOUZA BERTIN (OAB 9468/MS)
ADV: JORGE AUGUSTO BERTIN (OAB 7550/MS)
ADV: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA (OAB 9498/MS)
Despacho de fls. 550: “Vistos. Conforme certificado à fl. 549, a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva. Para
prosseguimento do julgamento da impugnação, esclareça o impugnante a divergência entre o cálculo de fl. 535 (R$12.895,40) e
o valor que pretende ser reconhecido como devido (R$ 13.915,90). Intime-se. Oportunamente conclusos.”
Processo 0010548-96.2008.8.12.0001 (001.08.010548-4) - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Raildes Oliveira dos Santos
ADV: LEONEL DE AMEIDA MATHIAS (OAB 11138/MS)
Fica intimado do Despacho de fls. 609. DESPACHO: “Vistos, etc... I. Prescreve o caput do art. 534 do CPC que: “Art.
534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo.” Apesar do dispositivo claramente estabelecer que a obrigação de
apresentar o demonstrativo de débito é do credor, nada impede a adoção do procedimento denominado “Execução Invertida”,
por meio do qual o devedor apresenta o cálculo dos valores devidos. Contudo, frise-se, esta é uma faculdade do executado,
que pode ou não ser adotada no caso concreto. Assim, intime-se o executado para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente o cálculo da condenação, nos termos da decisão de mérito proferida nos autos. II. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0054448-27.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Oral Center Clínica Odontológica S/S Ltda
ADV: SOLANGE APARECIDA SOARES MIRANDA (OAB 5911/MS)
Despacho de fls. 200: “Vistos. Torno sem efeito a certidão de fl. 199. O prazo para o EXECUTADO impugnar o cumprimento
de sentença é de trinta dias, consoante expresso no despacho de fl. 194. Aguarde-se decurso, certificando, caso decorrido o
prazo de trinta dias. Cumpra-se.”
Processo 0500287-68.2015.8.12.0001 (apensado ao Processo 0831235-51.2014.8.12.0001) - Desapropriação Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Reqdo: Haddad Engenheiros Associados LTDA
ADV: ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO (OAB 5788/MS)
ADV: JULICEZAR NOCETI BARBOSA (OAB 14728/MS)
Despacho de fls. 425: “Vistos. Cumpra-se a veneranda decisão. Anote-se no SAJ o trânsito em julgado da sentença.
Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0802599-65.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Eder Cerri Elich
ADV: FABRÍCIO FLORES GRUBERT (OAB 14275/MS)
ADV: PEDRO NAVARRO CORREIA (OAB 12414/MS)
Decisão Interlocutória fls. 60/62: “ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, hei por bem julgar improcedente a
presente impugnação, homologando o cálculo de fl. 55-57 face a expressa concordância das parte e fixando como valor da
execução a quantia de de R$ 28.554,10, na data de 30/01/2020. Sem condenação em honorários nesta fase, a teor da Súmula
519 do STJ. De consequência, determino a expedição de ofício requisitório de pagamento do valor principal, nos termos do
artigo 535, § 3º, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Obedecendo a regra do art. 85, § 4º, II e § 3º, II, do CPC, fixo em 10%
sobre o valor da condenação o percentual de honorários advocatícios na fase de conhecimento. Portanto, o valor de honorários
advocatícios sucumbenciais devidos equivale a 10% sobre a quantia de R$ 28.554,10, na data de 30/01/2020, devendo o credor
promover a distribuição por dependência do seu pedido de cumprimento de sentença de honorários, nos termos do art. 102-A do
CNCGJ/TJMS. Intimem-se. Cumpra-se. Aguarde-se em arquivo provisório o efetivo pagamento.”
Processo 0804448-14.2016.8.12.0001 - Desapropriação - Imissão na Posse
Reqda: Iracemi Somensi - Geder Ceni - Luciana Moraes Vasques Ceni - Empar Participações Ltda. - Acp Sindicato
Campograndense dos Profissionais da Educação Pública
ADV: ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO (OAB 5788/MS)
ADV: ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO (OAB 7828/MS)
ADV: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO (OAB 3674/MS)
ADV: AMILCAR SILVA JÚNIOR (OAB 5065/MS)
ADV: MARCELO BRUN BUCKER (OAB 6167B/MS)
ADV: RODRIGO MARQUES MOREIRA (OAB 5104/MS)
ADV: MARIA APARECIDA COUTINHO MACHADO (OAB 9986/MS)
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ADV: ROBINSON FERNANDO ALVES (OAB 8333/MS)
ADV: DANIEL ANDRADE BITTENCOURT (OAB 15215/MS)
Despacho de fls. 578: “Vistos. Pelo que consta do AR de fl. 557, o REQUERIDO Sindicato Campograndense dos Profissionais
da Educação Pública foi intimado após a data designada para Sessão de Mediação, razão pela qual não compareceu ao ato.
Em sendo assim, insira-se novamente os autos na pauta do CEJUSC, no SAJ, para realização de sessão de mediação entre o
Sindicato EXPROPRIADO e o EXPROPRIANTE Município de Campo Grande. Atente-se o Cartório que nos termos do art. 269,
§ 3º c/c art. Art. 270, parágrafo único, do CPC, os entes públicos que possuem cadastros nos sistemas de processo em autos
eletrônicos serão intimados por esse meio. Da mesma forma, tendo o Sindicato EXPROPRIADO advogado constituído nos
autos, sua intimação dar-se-á por meio eletrônico (publicação no Diário), e não por Carta. Designada a data, intime-se as partes.
Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0806267-88.2013.8.12.0001 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: IVANEIDE MARTINS DA SILVA
ADV: SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI (OAB 7787/MS)
ADV: PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI (OAB 13975/MS)
ADV: ANA HELENA BASTOS E SILVA CÂNDIA (OAB 5738/MS)
Intimação da parte para, querendo, apresentar contrarrazões.
Processo 0807168-12.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Resgate de Contribuição
Autora: Juliana da Silva Moris
ADV: PIERO EDUARDO BIBERG HARTMANN (OAB 10934/MS)
ADV: PERCEU JORGE BARTOLOMEU MONTEIRO RONDA (OAB 14022/MS)
Despacho de fls. 127: “Vistos. Ciente do ofício de fl. 115-126. Consoante disposto pelo E. TJMS, o descumprimento da
ordem deve ser contada da intimação de f. 24-27 do agravo. Assim, considerando que o Requerido foi intimado do despacho
de fl. 108 e manteve-se omisso, limitando-se a apresentar petição de especificação de provas (fl. 112), intime-se a parte autora
para requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0808186-39.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Claudia Oliveira Pereira
ADV: JACQUES CARDOSO DA CRUZ (OAB 7738/MS)
ADV: VINICIUS CRUZ LEÃO (OAB 20243/MS)
Despacho de fls. 413: “Vistos. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, manifeste-se a EXEQUENTE no prazo de
dez dias. Intime-se.”
Processo 0808377-21.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autora: Marinivia Antonia da Silva - Renata Carolina da Silva Souza - Réu: Município de Campo Grande - Fundação de
Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul - FUNSAU
ADV: DÁRION LEÃO LINO (OAB 5273/MS)
ADV: ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE LINO (OAB 7144/MS)
ADV: FABIANO FONSECA FERNANDES (OAB 11112/MS)
ADV: RODRIGO GIRALDELLI PERI (OAB 16264/MS)
ADV: THIAGO PEREIRA GOMES (OAB 18002/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da petição do perito de fls. 370/375.
Processo 0819262-60.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: CJM Diagnósticos Médicos S/S - Giummarresi, Dorval e Advogados Associados
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
Despacho de fls. 171: “Vistos. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, manifeste-se o EXEQUENTE no prazo de
dez dias. Intime-se.”
Processo 0824212-88.2013.8.12.0001 (apensado ao Processo 0835393-86.2013.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Direito de Imagem
Reqte: ÍTALO NOGUEIRA - Reqdo: Pedro Wlademir de Andrade - Guilherme Henrique Santana de Andrea e outro
ADV: WAGNER HIGA DE FREITAS (OAB 10541/MS)
ADV: WELLINGTON BARBERO BIAVA (OAB 11231/MS)
ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR (OAB 11229/MS)
ADV: JOÃO ARMANDO PREZA DA SILVA (OAB 14703/MS)
ADV: ANDRÉ LUIZ CORTEZ MARTINS (OAB 16083/MS)
Despacho de fls. 725: “Vistos. Cumpra-se a veneranda decisão. Anote-se no SAJ o trânsito em julgado da sentença.
Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0831728-86.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de
cuidados intensivos (UCI)
Autor: Alex Correa de Sousa
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Despacho de fls. 356: “Vistos. Cumpra-se a veneranda decisão. Anote-se no SAJ o trânsito em julgado da sentença.
Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0831989-27.2013.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Reqte: MARGARIDA MARIA APARECIDA DUARTE
ADV: ADRIANA CANTERO MELLO (OAB 15500/MS)
ADV: LARISSA MAORAIS CANTERO (OAB 10867/MS)
Despacho de fls. 521: “Vistos. Cumpra-se a veneranda decisão. Anote-se no SAJ o trânsito em julgado da sentença.
Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0832267-81.2020.8.12.0001 - Mandado de Segurança Cível - Curso de Formação
Imptte: Ivan Teodoro da Costa
ADV: LUAN CAIQUE DA SILVA PALERMO (OAB 24021/MS)
ADV: MÁRCIO SOUZA DE ALMEIDA (OAB 15459/MS)
Sentença de fls. 78/80: “ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, hei por bem resolver o feito no mérito e, de
acordo com o parecer ministerial, denegar a segurança buscada. De consequência, condeno o IMPETRANTE ao pagamento
da integralidade das custas processuais, cuja cobrança ficará adstrita à hipótese do artigo 98, § 3º, do CPC. Sem honorários.
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Dispensada a remessa necessária, por ausência do requisito do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0835407-31.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou
Pensão
Autor: Doralino Rodrigues Neto
ADV: JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO (OAB 20109/MS)
ADV: EVALDO SILVEIRA PASSOS (OAB 1440/MS)
ADV: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO (OAB 15320/MS)
Despacho de fls. 410: “Vistos. Cumpra-se a veneranda decisão. Anote-se no SAJ o trânsito em julgado da sentença.
Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0839051-74.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Isonomia/Equivalência Salarial
Autor: Jacqueline do Carmo Nunes Roque - Reginaldo Gonçalves de Souza - Reinaldo de Souza Medeiros - Roberto
Rodrigues Dantas - Rogério Vieira Lopes - Ronaldo Viana Taveira - Roni Willian Santana da Silva - Terezinha de Jesus Mazaron
- Ricardo Luciano de Menezes - Rudson Pedroso de Lima - Valdemir Carvalho da Costa - Valdenir Gomes
ADV: RAFAEL DA COSTA FERNANDES (OAB 11957/MS)
Despacho de fls. 118: “Vistos. A inicial foi protocolada desacompanhada dos documentos pessoais, procuração e declaração
de hipossuficiência em nome dos Requerentes, em descompasso com o art. 320 do CPC. Em sendo assim, intimem-se os
REQUERENTES para que completem a inicial, no prazo de quinze dias, trazendos os documentos pendentes, devendo, no
mesmo prazo trazer aos autos documentos que comprovem seus rendimentos (demonstrativos de pagamento atualizados) e a
insuficiência de recursos para arcar com as custas do serviço público jurisdicional. Intime-se.”
Processo 0843711-14.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Juraci Rodes de Freitas
ADV: YARA LUDMILA BARBOZA CABRAL (OAB 17708/MS)
ADV: KELLY LUIZA FERREIRA DO VALLE (OAB 13676/MS)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
Fica intimado do Despacho de fls. 178. DESPACHO: “Vistos, etc... I. Recebo a petição inicial. II. Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita. III. Ante a hipótese do art. 334, § 4º, II do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. IV. Cite-se o
requerido, com as advertências de praxe para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 dias a contar da citação (art.
183 do CPC), sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática aduzida na exordial. V. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0843935-49.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adicional por Tempo de Serviço
Autora: Veronica Daude Monaco
ADV: PRISCILA ARRARES REINO (OAB 8596/MS)
Fica intimado do Despacho de fls. 140. DESPACHO: “Vistos, etc... I. Esclareça a Requerente, no prazo de 15 (quinze)
dias, o polo passivo da ação, vez que não obstante conste que a ação foi proposta em face da AGEPREV (autarquia estadual
com personalidade juridica própria), o pedido constante do item “pedidos” é de citação do Estado de Mato Grosso do Sul.
II. No mesmo prazo, providencie a Requerente documentos que comprovem não possuir condições de arcar com as custas
processuais, sobretudo demonstrativos atualizados de seus proventos dos ultimos três meses. III. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0844422-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Ruan Carlos de Souza Rossett
ADV: THIAGO JOVANI (OAB 11736/MS)
I. Para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, complete o autor a inicial, em 15 dias, informando qual a profissão
e a renda mensal, juntando aos autos documentos comprobatórios de sua renda, sob pena de indeferimento da gratuidade
processual. II. Às providências e intimações necessárias.

2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800140-56.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Maciel da Silva e Sousa
ADV: WILLIAM DE SÁ SOUZA (OAB 19014/MS)
Junte o autor, em 15 (quinze) dias, seus comprovantes de rendimentos atualizados (ou declaração de imposto de renda),
para a analisar o pedido de Justiça Gratuita.
Processo 0800270-46.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autor: Nelson Nachif
ADV: DAVID ROSA BARBOSA JÚNIOR (OAB 8977/MS)
Ante o exposto, declino a competência para conhecer da presente ao Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros
Públicos desta Capital.
Processo 0809782-92.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
Autor: Emerson Dias de Souza - Réu: Município de Campo Grande/MS
ADV: VIVIANI MORO (OAB 7198/MS)
ADV: RAQUEL ADRIANA MALHEIROS (OAB 8622/MS)
Transitada em julgado e em nada se requerendo em cinco dias, arquivem-se.
Processo 0816831-19.2019.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Periciais
Exeqte: Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: ROBERTO PETERSON ROBALINHO DOS SANTOS (OAB 21666/MS)
ADV: ADALBERTO NEVES MIRANDA (OAB 5228/MS)
ADV: KARYNA HIRANO DOS SANTOS (OAB 9999/MS)
Ante o pagamento noticiado, (p. 109), julgo extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do Código de
Processo Civil. Transfira-se o valor para a conta do exequente com as retenções devidas e arquivem-se. P. R. I. C.
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Processo 0817043-06.2020.8.12.0001 - Mandado de Segurança Cível - Promoção / Ascensão
Imptte: Sergio Coimbra de Camargo
ADV: LUAN CAIQUE DA SILVA PALERMO (OAB 24021/MS)
ADV: MÁRCIO SOUZA DE ALMEIDA (OAB 15459/MS)
Pp. 447-451. Digam as partes, em 5 dias.
Processo 0817130-30.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Autor: Carlos Magno de Souza Silva
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Ante o pagamento noticiado, (pp. 536-538), julgo extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do Código de
Processo Civil. Transfira-se o valor para a conta do exequente com as retenções devidas e arquivem-se.
Processo 0818356-02.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autor: Herquirio Grance
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Homologo, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o pedido de desistência de p.184, e, em consequência,
julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários de advogado, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ambos diferidos, nos termos do
parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Arquivem-se, com as cautelas e anotações de estilo.
Processo 0820036-95.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Reqte: Danielle Jansen de Castro - Reqdo: Município de Campo Grande/MS
ADV: WALDEMAR MENDES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 18190/MS)
ADV: ROSALINO RODRIGUES HOLSBACH (OAB 12527B/MS)
ADV: IACITA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR PIONTI (OAB 5288/MS)
Pp. 235-238. Diga o exequente.
Processo 0834238-04.2020.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Decisão - Promoção
Exeqte: Sérgio Rodrigues de Oliveira - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: THIAGO AUGUSTO MIGUEL BORTULUZI (OAB 15808/MS)
Pp. 71-72. Diga o exequente.
Processo 0843151-72.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Autor: Luiz Gamarra de Almeida
ADV: GUILHERME DE MACEDO SOARES (OAB 191450MG)
ADV: ANÁLIA LOUZADA DE MENDONÇA (OAB 278891/SP)
Ante o exposto, indefiro os benefícios da justiça gratuita, recolham-se as custas do preparo inicial em quinze dias, sob pena
de extinção do processo.
Processo 0844505-35.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Jose Marques dos Santos - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Ante o exposto, declino a competência para conhecer da presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Campo Grande.

3ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800678-37.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Welington dos Anjos Alves
ADV: WELINGTON DOS ANJOS ALVES (OAB 24143/MS)
Ante o exposto, declino a competência para conhecer da presente ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Campo Grande.
Processo 0827513-33.2019.8.12.0001 - Mandado de Segurança Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Imptte: Maria Madalena de Souza Alves de Almeida
ADV: WILLER SOUZA ALVES DE ALMEIDA (OAB 23447/MS)
Ciência às partes do retorno dos autos e, em nada se requerendo em cinco dias, arquivem-se.
Processo 0828021-42.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Latrec Ag
ADV: DÊNIS PEIXOTO FERRÃO FILHO (OAB 9995/MS)
Sem prejuízo da análise da preliminar, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, em cinco dias. É facultado
às partes apresentar em conjunto ou separadamente a delimitação das questões de fato controvertidas e de direito relevantes
para a decisão de mérito. Deverá ser especificado o fato a ser provado, para que se verifique sua necessidade e a pertinência
do meio requerido. Deverá, também, ser justificado o pedido de juntada de novos documentos, indicando-se a impossibilidade
de se o ter feito com a inicial e a contestação. A simples reiteração do protesto genérico feito na fase postulatória não será
aceita e reputada desistida a produção de provas.
Processo 0828753-23.2020.8.12.0001 - Mandado de Segurança Cível - Ensino Fundamental e Médio
Imptte: E.F.V. - Imptdo: DIRETORA DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO GAMA LTDA
ADV: ALBERT DA SILVA FERREIRA (OAB 8966/MS)
ADV: MARCOS PAULO PINHEIRO DA SILVA SAIFERT (OAB 18850/MS)
ADV: STEFANO ALCOVA ALCÂNTARA (OAB 17877/MS)
ADV: MARCELO ALFREDO ARAÚJO KROETZ (OAB 13893A/MS)
ADV: LEONARDO COSTA DA ROSA (OAB 10021/MS)
ADV: ARMANDO SUAREZ GARCIA (OAB 4464/MS)
ADV: WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO (OAB 7729/MS)
Ante todo o exposto denego a segurança. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários,
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por força do que dispõem as Súmulas n.º 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça. Mantenho os
efeitos da liminar concedida em segundo grau até o trânsito em julgado desta.
Processo 0829620-16.2020.8.12.0001 - Mandado de Segurança Cível - Tutela de Urgência
Imptte: Brasil Sul Comércio de Placas de Identificação Veicular Ltda
ADV: SANDRO ROGÉRIO HÜBNER (OAB 12634B/MS)
Ante todo o exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança para determinar à autoridade pública que se abstenha
de exigir a observância do artigo 17, incisos III, VII, XI, XVIII e XIX da Portaria n. 59/2019 e conceda o credenciamento à
impetrante para que ela possa desempenhar a função de Estampadora de Placas de Identificação PIV, incluindo os sistemas de
informatização do DETRAN e DENATRAN, se outro não for o impedimento. Sem custas, ante a isenção legal e sem honorários
de advogado, por força do que dispõem as Súmulas nº 512, do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do Superior Tribunal de
Justiça.
Processo 0837903-67.2016.8.12.0001 - Mandado de Segurança Cível - Expedição de Certidão Positiva de Débito com
Efeito de Negativa
Imptte: Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social - Iacbeas
ADV: ARTHUR KAPTEINAT LIMA (OAB 44046/BA)
Ciência às partes do retorno dos autos e, em nada se requerendo em cinco dias, arquivem-se.
Processo 0843630-65.2020.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Liminar
Reqte: Daniela Cristina Fontoura da Silva
ADV: MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA (OAB 9479/MS)
Depreende-se da inicial que a pretensão da autora é a produção antecipada de prova pericial com a finalidade de
instrumentalizar um futuro pedido de isenção de imposto de renda e redução da contribuição previdenciária. Assim, diga a
autora se tem interesse na conversão do procedimento para ação ordinária, devendo, neste caso, emendar a inicial, em 15 dias.
Processo 0844310-50.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autora: Shirlei Aparecida Rodrigues Sotolani dos Santos
ADV: KELYY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
Ante o exposto, determino que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial para formular pedido certo quanto
aos valores pretendidos, juntando o memorial de cálculo, bem como para dar valor certo à causa, sob pena de indeferimento da
inicial.
Processo 0844519-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento
Autora: Laís Toledo Tavares
ADV: CLEYTON DA SILVA BARBOSA (OAB 17311/MS)
Ante o exposto, declino a competência para conhecer da presente ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca de Campo Grande.

4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0035630-90.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Nulidade
Reqte: Marisa Lojas S/A
ADV: MARCELO DOMINGUES PEREIRA (OAB 174336/SP)
ADV: CARLOS AUGUSTO FALLETTI (OAB 83341/SP)
ADV: MOHAMAD HASSAM HOMMAID (OAB 13032/MS)
ADV: SUZANA MARTINS SANDOVAL (OAB 242443/SP)
Despacho de fls. 523: “Vistos. Expeça-se alvará em favor da requerente para levantamento do depósito por ela realizado
na subconta nº 269959, mais correções devidas pela conta única do TJMS. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado
consoante já determinado e arquivem-se.”
Processo 0800388-60.2020.8.12.0032 - Mandado de Segurança Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Imptte: Deodápolis Amidos Ltda - Imptda: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANDRESSA DE PAULA BITTENCOURT (OAB 23027/MS)
Despacho de fls. 345: “Vistos. Remeto a impetrante ao disposto nos artigos 1016 e seguintes do Código de Processo Civil,
eis que a medida recursal de agravo de instrumento é protocolizada diretamente no segundo grau, com formação de autos
apartados, dispensando providências em primeiro grau consistente na remessa dos autos, como requerido. Prossigam como
determinado.”
Processo 0802114-70.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Invalidez Permanente
Autor: Sandra Aparecida Monteiro Ferreira Barbosa - Réu: Município de Campo Grande - TerIntCer: Estado de Mato Grosso
do Sul
ADV: RÉGIS SANTIAGO DE CARVALHO (OAB 11336B/MS)
ADV: REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 18897/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 191/199.
Processo 0802692-38.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: CLEBER CORDOBA - Mateus Romero Barbosa
ADV: ROBERTO SANTOS CUNHA (OAB 8974/MS)
ADV: JOÃO BATISTA DA ROCHA FILHO (OAB 13889B/MS)
ADV: DIEGO NEGRETO CATAN DA SILVA (OAB 14060/MS)
Despacho de fls. 798: “Anote-se para que prossiga como cumprimento de sentença. Intime-se o executado através de seu
patrono, se houver, para que, em 15 dias, cumpra a sentença condenatória sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado
da dívida (art. 523, § 1º, do CPC), e de penhora de quantos bens bastem à sua garantia. Fixo, desde já, honorários advocatícios
para esta fase processual em 10% sobre o valor atualizado do débito, devidos no caso de não haver pagamento voluntário da
obrigação.”
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Processo 0806642-16.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Gratificações e Adicionais
Autor: Ronaldo de Souza Dias
ADV: JAINE SOUZA DOS SANTOS (OAB 19994/MS)
ADV: OSMAR BATISTA DE SENA (OAB 21070/MS)
Despacho de fls. 191: “Vistos. Considerando a interposição da apelação adesiva, intime-se o recorrido para contraarrazoar, conforme disposto no art. 1.010, § 2°, do CPC. Após, transcorrido o prazo, remetam-se os presentes autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado para processamento do apelo, a quem compete, inclusive, verificar a presença dos requisitos de
admissibilidade recursal. Intimem-se. Cumpra-se.”
Processo 0820046-42.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: Amado Salinas
ADV: NEIVA ISABEL GUEDES (OAB 4595/MS)
Despacho de fls. 258: “Anote-se para que prossiga como cumprimento de sentença. Intime-se o executado através de seu
patrono, se houver, para que, em 15 dias, cumpra a sentença condenatória sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado
da dívida (art. 523, § 1º, do CPC), e de penhora de quantos bens bastem à sua garantia. Fixo, desde já, honorários advocatícios
para esta fase processual em 10% sobre o valor atualizado do débito, devidos no caso de não haver pagamento voluntário da
obrigação.”
Processo 0825996-90.2019.8.12.0001 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Nome
Autor: Carlos Noboro Fugiki - Reqda: Simone Nunes Fugiki - João Gilberto Gonçalves Filho
ADV: CILMA DA CUNHA PANIAGO (OAB 7810/MS)
ADV: LEONILDO JOSÉ DA CUNHA (OAB 7809/MS)
Vistos. Inclua-se no polo passivo Simone Nunes Fugiki (qualificada às fls. 160) e João Gilberto Gonçalves Filho (titular
do registro de imóveis da 1º circunscrição). Via de consequência, exclua-se o tabelionato requerido, que não dispõe de
personalidade jurídica, como já destacado às fls. 157. Feitas as correções, citem-se os requeridos para, querendo, apresentar
resposta no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. Quanto à requerida Simone, indefiro, por ora, a citação por edital,
devendo o requerente comprovar ter diligenciado na busca do endereço da parte. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0827328-97.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectda: Luciene Maria Ferreira
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITO (OAB 19709/MS)
Despacho de fls. 401: “Anote-se para que prossiga como cumprimento de sentença. Intime-se o executado através de seu
patrono, se houver, para que, em 15 dias, cumpra a sentença condenatória sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado
da dívida (art. 523, § 1º, do CPC), e de penhora de quantos bens bastem à sua garantia. Fixo, desde já, honorários advocatícios
para esta fase processual em 10% sobre o valor atualizado do débito, devidos no caso de não haver pagamento voluntário da
obrigação.”
Processo 0830917-58.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Gabriela de Almeida e Souza - Réu: Município de Campo Grande/MS - Energisa S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GABRIELA DE ALMEIDA E SOUZA (OAB 23658MS)
Vistos. Quanto às informações prestadas às fls. 100/106, intime-se a requerente para manifestação, no prazo de 5 dias.
Intime-se.
Processo 0841195-21.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Urgência
Autora: Maria Salete de Oliveira Carvalho
ADV: ELENICE VILELA PARAGUASSU (OAB 9676/MS)
Decisão de fls. 281/283: “...ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, hei por bem indeferir a tutela de urgência
de natureza antecipada pretendida no pedido inicial. Cite-se o REQUERIDO para, no prazo de 30 dias, apresentar resposta,
consoante art. 335 e 183 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita à REQUERENTE. Retifique-se o
polo passivo a fim de constar somente o Município de Campo Grande. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
Processo 0841831-84.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Armarinhos Dahmer & Lemos Ltda - Me
ADV: WAGNER LEÃO DO CARMO (OAB 3571/MS)
Decisões Interlocutórias de fls. 295/296: “ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, hei por bem indeferir a gratuidade
processual, determinando a REQUERENTE que, em 15 dias, deposite as custas iniciais devidas, sob pena de cancelamento da
distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0842089-70.2015.8.12.0001 (apensado ao Processo 0057456-46.2010.8.12.0001) - Cautelar Inominada Liminar
Reqte: Jose Humberto Rodrigues Assunção
ADV: VILSON LOVATO (OAB 2147/MS)
Despacho de fls. 47: “Vistos. Considerando que a sentença proferida nos autos principais apensos envolveu o objeto desta
cautelar (fls. 41/46), tenho por encerrada a prestação jurisdicional de primeiro, sendo que as intimações e eventuais recursos
serão feitos no corpo daqueles apensos. Para evitar pendência no SAJ, proceda a escrivania a inclusão de movimentação
unitária com o “movimento de sentença de mérito (improcedência)”. Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0843984-90.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autor: João Antônio da Costa
ADV: CLAUDINEI BORNIA BRAGA (OAB 13063/MS)
Vistos. Indefiro o pedido de aditamento à inicial para aumentar o valor da causa para R$ 80.000,00, porquanto não
demonstrou o autor justificativa legal, tampouco condizente com os pedidos iniciais. Nessa toada, pretendendo o requerente
o fornecimento de dieta industrializada de forma ininterrupta, deverá observar o comando do § 2º do art. 292 do Código de
Processo Civil, o qual dispõe que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por
tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano. Logo, tendo em vista que o custo mensal do tratamento pretendido
perfaz o valor de R$ 1.272,00, conforme orçamento de f. 22, o valor desta causa deverá ser retificado para R$ 15.264,00, o qual
ainda permanece aquém do valor de 60 salários-mínimo, impondo-se, portanto, a remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública. Intime-se, retifique-se o valor da causa e após cumpra-se a decisão anterior.
Processo 0845234-03.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Luiz Carlos Acorci
ADV: TATIANA ALBUQUERQUE CORRÊA KESROUANI (OAB 5758/MS)
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Sentença de fls. 947/953: “ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, hei por bem resolver o feito no mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para anular o auto
de interdição n. 006/2016, e determinar ao REQUERIDO que conceda a licença ambiental ao REQUERENTE, confirmando a
tutela de urgência concedida às fl. 367-369. CONDENO, outrossim, o REQUERIDO ao pagamento de honorários advocatícios
ao patrono contrário, que arbitro em R$ 2.000,00, o que faço com fulcro nos §§ 2º, incisos I a V e 3º do artigo 85, do CPC.
CONDENO ainda o REQUERIDO a restituir ao REQUERENTE, o valor de 50% dos honorários periciais por ele antecipados,
corrigidos pelo IPCA-E, a partir do desembolso de cada parcela, e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito
em julgado da sentença e ao pagamento do valor restante (50%) dos honorários devidos ao perito nomeado, corrigidos pelo
IPCA-E, a partir da data da proposta (31/01/2019). Deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais, por isenção legal.
Decorrido o prazo legal, remeta-se ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente,
arquivem-se.”

1ª Vara de Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0003776-82.2011.8.12.0108 - Execução de Alimentos - Fixação
Exeqte: A.D.G. e outro
ADV: UNAJUR - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNAES (OAB 50/MS)
(...) Diante do exposto, considerando que a execução desenvolve-se no interesse da parte exequente (art.797, caput), e que
à sua disposição há previsão de diversos meios executivos objetivando a coerção para cumprimento da obrigação de prestar
alimentos, sendo facultado desistir deste ou daquele meio (art.775, caput), podendo apontar outro/s (tais como penhora de
bens via BacenJud, RenaJud, FGTS, CERI-MS, desconto em folha, negativação, etc.), podendo, também, se preferir e entender
mais efetivo ao fim visado, diante das peculiaridades atípicas da situação atual de pandemia, pleitear a suspensão temporária
do processo (art. 921, I, c/c 313, VI); intime-se a parte exequente para esclarecer se ainda almeja a decretação da prisão civil
(que então, atualmente, deverá ser cumprida na modalidade domiciliar), ou, que requeira o que de direito (anexando cálculo
atualizado do débito). II Após, ao Ministério Público. Int.
Processo 0014138-96.1999.8.12.0001 (apensado ao Processo 0013441-45.2017.8.12.0001) (001.99.014138-5) Cumprimento de sentença - Oferta
Exeqte: C.A.A.C. - Exectdo: M.C.
ADV: KARLA BRITO RIVAROLA (OAB 18877/MS)
ADV: EDIR DA MATA SILVA (OAB 3141/MS)
ADV: MURILO RODRIGO CARVALHO ALVES (OAB 17381/MS)
ADV: ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR (OAB 13494/MS)
ADV: FERNANDA GARCEZ TRINDADE (OAB 12931/MS)
(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inc. III do CPC/2015, determino a extinção do processo sem resolver o
mérito. Custas pela parte autora, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos da Lei de Assistência Judiciária. Transitada em
julgado, após formalidades (inclusive levantamento de eventuais penhoras e restrições efetuadas), arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
Processo 0032552-10.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Regulamentação de Visitas
Reqte: J.C.T.B. - Réu: J.P.C.T. e outros
ADV: AIRTON RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR (OAB 18986/MS)
ADV: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO (OAB 14475/MS)
“I Intimem-se as partes para ciência de que os presentes autos passaram a tramitar nesta comarca (conforme despacho de
f.395), requerendo o que de direito. II Em seguida, vista ao Ministério Público. Int.”
Processo 0800075-76.2012.8.12.0001 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: F.O.E. e outro
ADV: ELEILSON DE ARRUDA AZEVEDO LEITE (OAB 12555/MS)
ADV: PRISCILA ERNESTO DE ARRUDA AZEVEDO LEITE (OAB 14796/MS)
Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, primeiramente via DJ (ou vista, em caso de Defensoria Pública), para
requerer o que de direito visando ao prosseguimento do feito. E, depois, em noticiando o patrono/defensor que não obteve êxito
em localizar seu cliente/assistido, intime-se este pessoalmente, para que em 05 dias promova o andamento do feito, sob pena
de extinção (art.485, III do CPC/2015). Int.
Processo 0801158-20.2018.8.12.0001 (apensado ao Processo 0038427-44.2009.8.12.0001) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: V.G.C.
ADV: JAKELYNE DE FREITAS FERREIRA (OAB 22312/MS)
ADV: JAYME DE MAGALHÃES JUNIOR (OAB 12494/MS)
I Trata-se de Execução de Alimentos, que com o início da vigência do CPC/2015, passa a tramitar sob o rito do Cumprimento
de Sentença de prestação alimentícia (artigos 523 e seguintes do CPC/2015), no caso, com pedido de penhora de bens do
executado, acaso não quite o débito, em que, após a tentativa infrutífera de penhora de numerário em conta corrente, o exequente
pleiteou a pesquisa de bens do executado via RenaJud e junto à Receita Federal, via InfoJud (f.88). Antes de apreciar o pedido
retro de pesquisa de bens via InfoJud, considerando que a quebra de sigilo fiscal é medida admissível, mas excepcional, fazse necessário a realização diligências prévias visando à localização de bens da parte executada, inclusive perante Detran e
Registro de Imóveis, e que tais tentativas restaram infrutíferas. Quanto ao Detran, este juízo procedeu à consulta via RENAJUD,
verificando a existência de 01 motocicleta, com restrição de financiamento, conforme extrato em anexo. Quanto ao cartório de
Registro de Imóveis, diligencie a parte exequente, trazendo o resultado aos autos, bem como apresentando o cálculo atualizado
do débito. II Em seguida, tornem conclusos para ulteriores deliberações. III É dispensada a oitiva do Ministério Público, vez que
não há interesse de incapaz (art.698 do CPC/2015). Assim, anote-se no SAJ, no campo ‘observação do processo’, quanto a não
intervenção do MP no presente feito. Int.
Processo 0801883-38.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autora: J.R.M. - Ré: P.C.N.M. e outros
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ADV: LAÉRCIO ARRUDA GUILHEM (OAB 7681/MS)
ADV: DORI SANDRA LIMA (OAB 21451/MS)
ADV: ELAINE CRISTINA DE AQUINO ARAUJO MONTAZOLLI (OAB 23782/MS)
ADV: ROBERTO SANTOS CUNHA (OAB 8974/MS)
Intime-se a parte autora a fim de que informe no feito o endereço de Ana Carolina e Christian, em razão do AR ter retornado
negativo.
Processo 0810768-46.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Guarda
Exeqte: M.G.M.S. e outro - Exectdo: G.D.S.
ADV: JULIO VANTH MORINIGO CHAVES RIBEIRO (OAB 19552/MS)
I Intime-se o executado para que, em 72 horas, comprove o pagamento dos valores remanescentes apontados pelo
exequente e demais parcelas vencidas no curso do processo, sob pena de prisão civil por até 60 dias. II Decorrido o período,
com ou sem manifestação, vista a parte exequente e posteriormente, ao MP. Int.
Processo 0812200-71.2015.8.12.0001 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: E.A.S. - Exectdo: R.A.S.
ADV: CRISTIANE MARIN CHAVES (OAB 10131/MS)
ADV: GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES (OAB 12202/MS)
ADV: CINTIA FAGUNDES ROMERO (OAB 16714/MS)
Despacho de f. 164: “I Proceda-se nova tentativa de intimação do executado, no endereço informado às f.155/156, para
manifestar-se em 10 dias sobre a penhora (art. 847 do CPC/2015). II Decorrido o prazo pós intimação do executado, diga a
exequente, requerendo o que de direito, em 05 dias. III Após, ao Ministério Público. Int.”
Processo 0812236-79.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: C.A.S.R. - Exectdo: A.L.B.M.
ADV: MARCOS JARA AJALA (OAB 21402/MS)
ADV: CLODOALDO CARLOS VELASCO (OAB 74020/PR)
(...) Trata-se de Execução de Alimentos, que com o início da vigência do CPC/2015, passa a tramitar sob o rito do
Cumprimento de Sentença de prestação alimentícia (artigos 528 e seguintes do CPC/2015), em que, realizados diversos
atos processuais, compareceram as partes noticiando composição amigável, requerendo a homologação (f.88/90). Instado a
se pronunciar, o Ministério Público anuiu (f.93/94). Tendo em vista o comparecimento das partes externando a pretensão de
pagamento parcelado do débito, em acolhida ao parecer ministerial, homologo o acordo, e com fulcro no art.922 do CPC/2015,
suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo firmado entre as partes, vez que em caso de descumprimento, o feito
prosseguirá. Ressalta-se que acaso não haja cumprimento pela parte executada, incumbe à parte exequente noticiar nos autos,
especificando a pretensão visando ao prosseguimento do feito, sob pena do seu silêncio ser presumido como anuência no
sentido de que o acordo está sendo cumprido. E decorrido o período pactuado sem manifestação das partes, presumir-se-á que
houve cumprimento integral do acordo, ensejando, por conseguinte, a extinção do presente processo pelo pagamento (art.924,
II, do CPC/2015). Int.
Processo 0812633-02.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Antonio Marcos Gonçalves de Souza - Herdeiro: Márcia Regina Gonçalves e outros
ADV: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO (OAB 14475/MS)
Despacho de pág. 142: I Acerca da manifestação da Fazenda Estadual, vista ao inventariante. II Em seguida, nova vista à
Fazenda Estadual. III Outrossim, intimem-se os herdeiros Reinaldo Gonçalves de Souza e Osvaldo Gonçalves de Souza para
formalizarem a renúncia dos direitos hereditários, mediante escritura pública ou termo nos autos, nos termos do art.1806, do
Código Civil. IV Após, tornem conclusos para ulteriores deliberações. Int.
Processo 0821771-27.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: D.R.D.
ADV: ISABELA KAROLINE DE CASTRO NICOLAU (OAB 20347/MS)
ADV: KATIA REGINA OLIVEIRA MOINA DE CARVALHO (OAB 23464/MS)
(...) Assim, intime-se a parte exequente para esclarecer se pretende o presente cumprimento da forma anteriormente
requerida e recebida (com incidência de multa e honorários advocatícios na hipótese de não pagamento) ou adequar o seu
pedido de cumprimento de sentença, restringindo nestes autos, ao pedido de prisão, portanto, às 03 prestações anteriores ao
ajuizamento da presente execução, e as que vencerem no curso do processo, anexando o correspondente cálculo atualizado do
débito. II Defiro os benefícios da justiça gratuita. Int.
Processo 0822431-84.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0813637-55.2012.8.12.0001) - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Revisão
Autor: F.S.F.
ADV: LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA (OAB 21107/MS)
ADV: EDIVALDO CÂNDIDO FEITOSA (OAB 12819/MS)
Tendo em vista o decurso do prazo para apresentação de eventual contestação, conforme certidão de fl. 41, bem como do
prazo requerido à fl. 44, consistente em 01/12/2020, intima-se a parte autora para se manifestar, em 05 dias, requerendo o que
de direito, conforme despacho de fl. 49: I Aguarde-se o prazo para apresentação de eventual contestação. II Após, prossiga-se
no cumprimento da decisão de f.22/23.
Processo 0824695-16.2016.8.12.0001 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: S.R.S. - Exectdo: M.L.S.
ADV: DIEGO SOUTO MACHADO RIOS (OAB 11677/MS)
ADV: MARIA LUCIA BORGES GOMES (OAB 6161/MS)
I Não obstante as alegações da exequente pleiteando a inclusão de multa e honorários de 10% sobre o débito exequendo,
nos termos do art.523, do CPC/2015, mantenho a decisão de f.246/249, que ressaltou acerca da não incidência de tais verbas
na presente execução. II Visando ao prosseguimento do feito, intime-se a exequente para apresentar o cálculo atualizado
do débito, conforme pleiteado pelo Ministério Público, bem como regularizar sua representação processual, nos termos da
decisão de f.246/249. III Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. IV Posteriormente, tornem conclusos para ulteriores
deliberações. Int.
Processo 0824850-77.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqdo: Luis Werlang
ADV: CLAUDIA SOUSA LIMA TIMLER (OAB 18582/MS)
ADV: IASMIN DE SIQUEIRA COUTINHO (OAB 17472/MS)
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Intima-se a parte autora para providenciar a juntada do termo de f. 288 devidamente assinada pelo inventariante, ficando
ciente que a partir disso contará o prazo para primeiras declarações.
Processo 0826947-84.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Réu: C.P.R.
ADV: ROBSON MARTINIANO MARQUES ROBERTO (OAB 19295/MS)
ADV: RAFAEL SOLDERA DALLEK (OAB 20688/O/MT)
Ante a juntada posterior do acordão na íntegra, republica-se: I Ciente este Juízo acerca do ofício do E.TJMS (f.190)
comunicando o provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelos autores em face da decisão de f.84/85 que deferiu,
em parte, a tutela antecipada pleiteada, deferindo a guarda do filho Davi à genitora e fixou alimentos aos filhos Davi e Arthur, no
importe de 40% do salário mínimo. II Com a juntada da íntegra do Acórdão proferido pelo E.TJMS, intimem-se as partes para
especificarem demais provas que pretendem produzir, no prazo comum de 10 dias, apresentando justificativa fundamentada da
necessidade (isto é, indiquem o fato que objetivam demonstrar com o meio probatório escolhido), sendo que a falta desta, ou
em caso de silêncio, poderá resultar na interpretação de pretensão de julgamento da lide no estado em que se encontra. III Em
seguida, vista ao Ministério Público. IV Posteriormente, tornem conclusos para ulteriores deliberações. Int.
Processo 0830093-02.2020.8.12.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: M.P.L.L. e outro
ADV: FELIPE SIMÕES PESSOA (OAB 16155/MS)
ADV: RAFAEL CAMPO MACEDO BRITTO (OAB 15216/MS)
I Acerca da quota ministerial retro, vista à parte autoral. II Em seguida, nova vista ao MP. Int.
Processo 0831220-72.2020.8.12.0001 - Interdição - Nomeação
IntdandoPa: Paulo de Souza
ADV: JOSÉ BERNARDO ACOSTA GURVITZ (OAB 7278/MS)
ADV: TATIANA CERBINO DA SILVA E SILVA (OAB 18198/MS)
ADV: MARCO ANTÔNIO NOVAES NOGUEIRA (OAB 11366/MS)
Manifeste-se a parte Autora, no prazo de 15 dias, acerda do Laudo de pag.59/65 e da contestação de pag.71/75
Processo 0834261-47.2020.8.12.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Rosa Maria Rodrigues de Rezende
ADV: WESLLEY RODRIGUES REZENDE (OAB 13745/MS)
Não obstante a manifestação de f.13, intime-se a autora para emendar a petição inicial, adequando-a para o rito do Inventário
ou Arrolamento, uma vez que a existência de veículo a ser inventariado, com a consequente transferência de titularidade para
viúva, conforme pleiteado, não autoriza o processamento do pedido como Alvará Judicial, restrito às hipóteses previstas no
art.2º da Lei 6858/80. Int.
Processo 0834551-62.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Danyelle Gonçalves da Silva
ADV: RINALDO QUEIROZ LACERDA (OAB 5968/MS)
Despacho de f. 08: “I Defiro o processamento do presente Inventário dos bens deixados pel de cujus Luzia Pereira Gonçalves.
II Nomeio para o cargo de inventariante Danyelle Gonçalves da Silva, a quem incumbe: a) em 05 dias, prestar o compromisso
legal de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015); b) nos 20 dias subsequentes,
apresentar as primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620, do CPC/2015; c) com as primeiras
declarações, incumbe anexar documentos pendentes: - a representação processual de cada herdeiro ou o requerimento de
citação, para a devida habilitação, caso não seja comum(ns) o(a) (s) procurador(a) (s) judicial(is); - a representação processual
dos cônjuges dos herdeiros (apenas em caso de eventual renúncia ou transmissão); - matrículas atualizadas dos bens imóveis;
- comprovante de propriedade dos bens móveis; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado
e do Município em nome d de cujus; - certidão de inexistência de testamento expedida pela Central Notarial de Serviços
Compartilhados (acessando o Registro Central de Testamentos On-Line). III Apresentadas as primeiras declarações citem-se
os herdeiros, legatários, e o cônjuge/companheiro acaso não representados (art.626, do CPC/2015). IV Expeça-se edital, nos
termos do art.626, §1º, do CPC/2015. V Após, e decorrido o prazo comum de 15 dias (art.627, do CPC/2015), com ou sem
manifestação, vista à Fazenda Pública. VI Em constatando a existência de interessado incapaz, vista ao MP. VII Em paralelo,
oficie-se à CEF, para que informe a este juízo acerca dos valores referentes ao PIS/PASEP/FGTS, em nome da inventariada,
bem como para que transfira-os para subconta judicial. VIII Deixo para apreciar o pedido de justiça gratuita, em momento
posterior à apresentação das primeiras declarações. Int.”
Processo 0835535-46.2020.8.12.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Reqte: Anderson Mendonça Queiroz
ADV: JOSÉ BERNARDES DOS PRAZERES JÚNIOR (OAB 15260/MS)
I Defiro a pleiteada dilação de prazo (15 dias). II Com o atendimento das providências pendentes, tornem conclusos. III Por
outro lado, não havendo pronunciamento, remetam-se os autos ao arquivo no aguardo de manifestação de interesse. Int.
Processo 0837132-50.2020.8.12.0001 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha
Invtante: Neuza Fernandes da Cunha
ADV: MILTON ABRÃO NETO (OAB 15989/MS)
I Verificando que o valor dos bens inventariados é inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 664 do CPC/2015,
defiro o Arrolamento Comum dos bens deixados pela de cujus Maria Aparecida Teodoro de Oliveira. II Nomeio inventariante
Maria Aparecida Teodoro de Oliveira, credora do espólio. Não obstante a dispensa da lavratura de termo de compromisso de
inventariante (art.664, do CPC/2015), acaso pleiteado, expeça-se termo. III Intime-se a inventariante para, em 15 dias: a) nos
termos do art.664 do CPC/2015, apresentar com suas declarações, a atribuição do valor dos bens do espólio e o plano da
partilha; b) anexar documentos pendentes: - documentos comprobatórios da qualidade de herdeiro(a)(s); - a representação
processual de cada herdeiro ou o requerimento de citação, para a devida habilitação, caso não seja comum(ns) o(a) (s)
procurador(a) (s) judicial(is); - a representação processual dos cônjuges dos herdeiro (apenas em caso de eventual renúncia
ou transmissão);- matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante de propriedade dos bens móveis; - certidão de
inexistência de testamento expedida pela Central Notarial de Serviços Compartilhados (acessando o Registro Central de
Testamentos On-Line); - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome da
de cujus. IV Apresentadas essas declarações, se for o caso, citem-se os herdeiros eventualmente não representados. V Após,
e decorrido o prazo comum de 15 dias (art.627, do CPC/2015), com ou sem manifestação, vistas à Fazenda Pública para
manifestar-se sobre o pedido de isenção judicial do imposto de transmissão, nos termos da lei. VI Posteriormente, intime-se a
inventariante para, em 15 dias, juntar aos autos a guia de informações do imposto causa mortis - ITCD, bem como comprovante
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

11

do recolhimento do tributo (dispensado acaso a parte opte pela homologação de plano, hipótese em que a comprovação de
quitação do tributo ocorrerá na esfera administrativa, nos termos dos arts.659, §2º do CPC/2015). VII Posteriormente, tornem
conclusos para possível sentença homologatória. VIII Deixo para apreciar o pedido de diferimento do pagamento das custas em
momento posterior à apresentação das primeiras declarações. Int.
Processo 0837399-22.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autor: E.M.S.
ADV: PRISCILLA AYRES DI COLA (OAB 14732/MS)
ADV: STEPHANIE DE JESUS LIMA (OAB 20366/MS)
I Inicialmente, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, trazendo aos autos a certidão de
nascimento da filha C. a fim de comprovar sua legitimidade para pleitear a presente investigação de paternidade (arts.320 e 321,
do CPC/2015). II Outrossim, defiro os benefícios da justiça gratuita. Int.
Processo 0839329-17.2016.8.12.0001 (apensado ao Processo 0839331-84.2016.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: J.N.M.
ADV: WALDIR FERREIRA DA SILVA FILHO (OAB 20082/MS)
ADV: ARY BRITES JUNIOR (OAB 18646/MS)
I Ante à resposta negativa da tradutora nomeada, intime-se a exequente para requerer o que de direito, apresentando
o cálculo atualizado do débito. II Em seguida abra-se vista ao Ministério Público. III Posteriormente, tornem conclusos para
ulteriores deliberações. Int.
Processo 0839331-84.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: J.N.M.
ADV: ARY BRITES JUNIOR (OAB 18646/MS)
ADV: WALDIR FERREIRA DA SILVA FILHO (OAB 20082/MS)
I Ante à resposta negativa da tradutora nomeada, intime-se a exequente para requerer o que de direito, apresentando
o cálculo atualizado do débito. II Em seguida abra-se vista ao Ministério Público. III Posteriormente, tornem conclusos para
ulteriores deliberações. Int.
Processo 0839715-81.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: R.D.C. - Reqdo: A.M.S.
ADV: JOSÉ DE MELLO JUNIOR (OAB 10456/MS)
ADV: ARIANE MARQUES DE ARAÚJO (OAB 13776/MS)
ADV: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES
ADV: IZAQUE DE OLIVEIRA MENDES (OAB 18732/MS)
I Em atenção ao princípio do contraditório efetivo (arts.9º, caput e 10 do CPC/2015), intime-se a requerida para manifestarse acerca da informação acerca da venda do veículo de f.171. II Posteriormente, tornem conclusos para decisão. Int.
Processo 0840014-82.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0800615-90.2013.8.12.0001) - Curatela - Remoção
Reqte: S.S.
ADV: FELIPE GONÇALVES CALVOSO (OAB 24118/MS)
I Inicialmente, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial trazendo aos autos a sentença que
decretou a interdição do Sr. Simei, bem como a certidão de óbito da atual curadora (arts.320 e 321, do CPC/2015). II Outrossim,
defiro os benefícios da justiça gratuita. Int.
Processo 0841403-39.2019.8.12.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria Necy Rodrigues de Lima e outros
ADV: CARLOS ROBERTO SILVEIRA DA SILVA (OAB 9128/MS)
I Ante a manifestação de f.126 e juntada de ofício de f.136 informando valores não mencionados nas primeiras declarações,
intime-se a inventariante para: - apresentar as últimas declarações e o plano de partilha a ser homologado, nos termos do
art.653, do CPC/2015; - informar se opta pela homologação de plano do presente Arrolamento Sumário, hipótese em que a
comprovação de quitação do ITCMD ocorrerá na esfera administrativa, nos termos dos arts.659, §2º do CPC/2015; - anexar
certidão de negativa fiscal da Fazenda Pública do Município em nome do de cujus. - regularizar a representação processual do
herdeiro Sr. João e sua esposa. II Com o atendimento das providências pendentes, tornem os autos conclusos para possível
homologação. III Por outro lado, não havendo pronunciamento, remetam-se os autos ao arquivo no aguardo de manifestação de
interesse. Int.
Processo 0842023-56.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autora: E.M.L. - Réu: L.S.I. e outro
ADV: JOÃO ARNAR RIBEIRO (OAB 3321/MS)
ADV: PATRICIA ROCHA (OAB 11422/MS)
ADV: NELI BERNARDO DE SOUZA (OAB 11320/MS)
ADV: LEONARDO ALCÂNTARA RIBEIRO (OAB 16871A/MS)
I Ciência da interposição de recurso de apelação pela autora. II Vista à parte apelada para contrarrazões, em 15 dias
(art.1010, §1º, do CPC/2015). III Havendo apelação adesiva, vista ao ora apelante para contrarrazões (art.1010, §2º, do
CPC/2015). IV Em seguida, remetam-se os autos ao E.TJMS. Int.
Processo 0842735-80.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: S.F.M.S. - Exectdo: J.F.S.
ADV: PAULO HENRIQUE ALMEIDA MIGUEL (OAB 22717/MS)
ADV: RODRIGO FREIRE LAPORTE (OAB 5936/SE)
ADV: GUSTAVO LAPORTE (OAB 1893/SE)
ADV: FERNANDO FELIZOLA FREIRE JUNIOR (OAB 1949/SE)
I Considerando a pandemia Covid-19, com a necessidade de se preservar a segurança sanitária e a dignidade da pessoa
humana, as prisões judiciais devem ser executadas somente em casos comprovadamente necessários. Nesse sentido há
orientação do CNJ, e até decisão no HC nº 1402898-93.2020, do TJ deste Estado, de cumprimento da prisão civil em “regime
domiciliar”. Ocorre que a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, se for cumprida em regime domiciliar, perde
totalmente o caráter coercitivo do cumprimento da obrigação, posto que permanecer em casa, em época de pandemia, tem sido
a prática comum recomendada pelas autoridades sanitárias a boa parte da população. Por isso, suspendo o decreto prisional,
enquanto perdurar o controle sanitário estatal relacionado à pandemia Covid-19. Aguarde-se em Cartório, por 30 dias, ou até
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nova manifestação da parte autora. Expeça-se alvará de soltura. II Considerando que o depósito de f.172/173 depende de
confirmação da instituição bancária, de momento, ainda não pode ser considerada comprovada a quitação (conforme extrato
em anexo de subconta com saldo: 0,00). Portanto, intime-se o executado para apresentar nos autos comprovante que de que o
valor foi creditado em subconta, para que seja possível o levantamento. III Em seguida, vista à parte exequente para requerer o
que de direito. IV Posteriormente, vista ao MP. Int.

2ª Vara de Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0001224-66.2019.8.12.0108 - Procedimento Comum Cível - Fixação
Reqte: V.F.M.S. e outro
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
I Cite-se a parte requerida por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias. II - Não havendo manifestação, fica desde já nomeado
curador especial na pessoa do Defensor Público que atua perante este juízo, para apresentar a respectiva defesa. III - Com a
juntada da manifestação do curador, intime-se a parte requerente. Intime-se.
Processo 0001591-56.2020.8.12.0108 - Procedimento Comum Cível - Fixação
Reqte: E.K.R.S.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Vistos etc. Anteriormente ao recebimento desta inicial, manifeste-se a parte autora acerca da certidão de f. 16. Após,
conclusos. Intime-se.
Processo 0065204-32.2010.8.12.0001 (001.10.065204-3) - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar
Alimentos - Alimentos
Exeqte: C.F.C.J. - Alimtte: C.F.C.
ADV: JÚLIO CESAR GUSSO TEIRXEIRA (OAB 13665/MS)
ADV: RICARDO AUGUSTO NASICMENTO PEGOLO DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB 9938/
MS)
Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição do requerido de fls. 65/85
Processo 0359170-36.2008.8.12.0001 (001.08.359170-3) - Cumprimento de sentença - Dissolução
Exeqte: L.P.P. - Exectdo: V.P.
ADV: FRANCISCO ROMERO JUNIOR (OAB 20579/MS)
I - Expeça-se mandado de penhora a ser efetivada no rosto dos autos indicados à f. 275/276, em trâmite perante a 2ª Vara
da Justiça Federal, na qual o executado Valdeci Pereira é beneficiário, na proporção que lhe couber. II Lavre-se o respectivo
termo/auto de penhora e procedam-se as intimações necessárias. III Decorrido o prazo para a intimação do executado, intimese a parte exequente para manifestação. Intime-se.
Processo 0806528-48.2016.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Dissolução
Reqte: J.M.A.O.
ADV: NATÁLIA PAEL DO AMARAL CORDEIRO (OAB 21544/MS)
ADV: ALYNE FRANÇA MOTA (OAB 19145/MS)
ADV: EDYLSON DURÃES DIAS (OAB 12259/MS)
Vistos etc. Considerando as peculiaridades do caso, onde se verifica que, após o acordo celebrado nos autos, as partes
celebraram um acordo “verbal”, conforme mencionado à f. 72, alterando, assim, as condições até então estabelecidas, já que o
imóvel objeto de discussão fora locado a terceira pessoa, mostra-se de bom alvitre no caso em tela, antes do recebimento da
inicial, a oitiva da parte contrária. Desta feita, intime-se o executado para manifestação, no prazo de 15 dias. Após, conclusos
para deliberação.
Processo 0823378-41.2020.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão
Autor: B.C.P.
ADV: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO PINTO (OAB 15319/MS)
ADV: CARLOS FRAZÃO PINTO (OAB 23902/MS)
ADV: BIANCA DO CARMO REZENDE (OAB 22539/MS)
ADV: KELY AUGUSTA RODRIGUES PINHEIRO (OAB 19558/MS)
Intimação das partes, para no prazo legal, manifestarem-se acerca da Juntada do Ofício de fls. 29/31
Processo 0826940-92.2019.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exeqte: L.G.G.R. - Exectdo: C.R.R.S.
ADV: ANTÔNIO JOÃO PEREIRA FIGUEIRÓ (OAB 1805A/MS)
Despacho de fl. 82: “I - Considerando que o cumprimento da prisão em regime fechado não se mostra adequado neste
momento de pandemia, e que, atualmente, o recolhimento domiciliar é obrigação sanitária imposta a todos, o que faz esvaziar
o caráter coercitivo da prisão civil, suspendo o processo até nova manifestação do autor, após o controle da pandemia. II Aguarde-se, por 60 (sessenta) dias, manifestação da parte autora. III - Decorrido o prazo supra, com ou se manifestação,
conclusos. Intime-se.”
Processo 0835602-11.2020.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autora: T.M.S.
ADV: CIRO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 15906/MS)
1- Defiro a gratuidade processual. 2- Considerando os dados contidos na inicial, arbitro os alimentos provisórios, a serem
pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da citação, no valor equivalente a 40,67% (quarenta vírgula sessenta e sete por cento)
do salário mínimo. O pagamento deverá ser efetuado diretamente à genitora da menor, mediante recibo, ou mediante depósito
na conta bancária indicada na inicial (ou a ser oportunamente indicada nos autos), por ela titularizada. 3- Considerando que o
requerido reside em outro Estado, deixo, por ora, de designar audiência de mediação/conciliação. 4- Cite-se a parte requerida
para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Intime-se.
Processo 0835702-63.2020.8.12.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Reqte: Odete Aparecida Garcia Castro - Herdeiro: Ana Paula Garcia Castrro - Jhonatan Garcia Castro - Reqdo: Paulo
Antônio Castro
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ADV: ILDALIA AGUIAR DE SOUZA SANTOS (OAB 16599/MS)
I. Considerando o teor do Provimento nº 56/2016 do CNJ, que determina a instrução do processo com a juntada de certidão
informando eventual existência de testamento em nome do(a) falecido(a), intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, acostar a referida certidão, devendo a consulta ser realizada perante ao CENSEC. II. Com a juntada do documento supra,
conclusos para recebimento da inicial, deferindo-se, desde já, a gratuidade judiciária. Intime-se.
Processo 0837381-98.2020.8.12.0001 - Interdição - Nomeação
Reqte: S.P.S.
ADV: RODRIGO PERINI (OAB 22142/MS)
Vistos etc. Para análise da tutela de urgência, junte-se aos autos atestado médico apontando a incapacidade da interditanda
para a prática dos atos da vida civil, no prazo de quinze dias. Intime-se.

3ª Vara de Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO HENRIQUE PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON CAIRES SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0819875-46.2019.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: D.Z.V. e outros
ADV: ISADORA TANNOUS GUIMARÃES (OAB 12445B/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: D.Z.V., R$ 273,22 - A.F.S., R$ 273,23
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0024582-57.2000.8.12.0001 (001.00.024582-8) - Execução de Alimentos - Alimentos
Autor: L.G.F.S.
ADV: AMANDA GOMES DOURADO (OAB 20239/MS)
Intimação do autor para ciencia do oficio juntado as fl.157.
Processo 0800356-17.2021.8.12.0001 - Curatela - Remoção
Reqte: G.C.P.
ADV: FRANCIELY BORGES ROSA VIEIRA (OAB 21962/MS)
Decisão de fl. 24: “Vistos etc. Trata-se de pedido de substituição do curador de Genildo da Cruz Pinheiro promovido por
Genilda da Cruz Pinheiro em razão do falecimento de Francisca da Cruz Pinheiro. Considerando que a antiga curadora do
interditando faleceu (f. 21) e que a parte requerente é irmã, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de nomear
Genilda da Cruz Pinheiro como curadora provisória de Genildo da Cruz Pinheiro. Os poderes da curadora provisória serão os
mesmos da antiga curadora. Expeça-se o termo de curatela provisória, com prazo de validade de 12 meses. Concedo a parte
requerente o prazo de 15 dias para juntar aos autos cópia das certidões expedidas pelas justiças federal e estadual acerca da
existência de ações cíveis e criminais em seu nome. Com as certidões, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Trasladese cópia desta decisão para os autos do processo de interdição. Defiro a gratuidade da Justiça. Intime-se. “
Processo 0801724-95.2020.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: V.C.Y. e outro
ADV: RODOLFO LESSA DO VALLE (OAB 18531/MS)
Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 50
Processo 0807911-22.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autora: E.B.A. - Réu: R.P.G.
ADV: JOÃO HENRIQUE RORATO GUEDES DE MENDONÇA (OAB 17349/MS)
ADV: CLAUDEMIR ACOSTA SALINAS (OAB 21510/MS)
ADV: LUIZ CARLOS LANZONI JUNIOR (OAB 10756A/MS)
ADV: CLEYTON ALMEIDA DE OLINDO (OAB 19369/MS)
Intimação da parte autora, para, querendo, manifestar-se acerca da Certidão de Decurso de Prazo de fl. 72
Processo 0812916-69.2013.8.12.0001 - Execução de Alimentos - Prestação de Alimentos
Exeqte: J.R.L.S. e outros
ADV: UNAJUR - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNAES (OAB 50/MS)
Intimação do autor para ciencia do oficio juntado as fl.184/188.
Processo 0822497-69.2017.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Fixação
Reqte: J.V.O.
ADV: JACQUELINE HILDEBRAND ROMERO (OAB 11417/MS)
ADV: IVAN HILDEBRAND ROMERO (OAB 12628/MS)
Declaro o requerido revel. Vista ao Ministério Público para aparecer final. Intime-se.
Processo 0831183-45.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autor: J.B.
ADV: SUZIELY TAVARES DA SILVA (OAB 22287/MS)
Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 52
Processo 0832624-61.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Exoneração
Autor: P.C.F.
ADV: DANIELLY ABELHA SILVA (OAB 25100/MS)
ADV: SANDRO ROGÉRIO ALCÂNTARA (OAB 23487/MS)
Deixo de designar a audiência prevista no procedimento especial, bem como, aquela do procedimento comum do CPC,
levando em conta que o autor reside em outro país, sendo mais dispendioso marcar o ato e aguardar sua realização, o qual
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depende do deslocamento do autor, do que já determinar a citação, com prazo para resposta, desde logo, encurtando-se o
trâmite do processo. Cite-se, ficando autorizada a realização do ato na forma do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil,
tendo o requerido o prazo de 15 dias para apresentar sua contestação, ficando advertido das hipóteses dos arts. 344 e 345 e
incisos, ambos do CPC. Defiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se.
Processo 0834503-06.2020.8.12.0001 - Homologação da Transação Extrajudicial - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: E.E.O. - W.A.B.M.
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
ADV: IGOR DO PRADO POLIDORO (OAB 16927/MS)
Extrai-se dos documentos que instruem o pedido que todos os bens objeto da partilha encontram-se alienados fiduciariamente.
Assim, não são os bens adquiridos durante a união estável e o casamento que serão partilhados, mas sim os direitos que os
requerentes possuem sobre eles. Diante disso, concedo aos requerentes o prazo de 15 dias para adequarem os termos do
acordo de partilha.
Processo 0834721-05.2018.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração
Autor: J.L.P.
ADV: PAULO AFONSO OURIVEIS (OAB 4145B/MS)
Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 57
Processo 0835598-71.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Espedito Monteiro da Silva
ADV: CAROLINE FERNANDES NUNES (OAB 24064/MS)
ADV: TALITA GOMIDE LIMA (OAB 19125/MS)
ADV: NATÁLIA GONÇALVES LEMOS (OAB 23276/MS)
Defiro o processamento deste inventário relativo aos bens deixados por Manoel Monteiro da Silva. Nomeio para o cargo
de inventariante Espedito Monteiro da Silva, a quem incumbe: a) em 5 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso
legal na forma do artigo art. 617, parágrafo único do CPC; b) nos 20 dias subsequentes, apresentar as primeiras declarações,
obedecendo ao previsto no art. 620 do CPC, devendo, na mesma oportunidade, promover a juntada dos seguintes documentos:
1. certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome do de cujus; 2. guia de
informação do ITCMD, bem como comprovante de recolhimento do tributo. Para a apresentação das primeiras declarações
por petição, deverá o advogado juntar aos autos procuração com poderes especais (CPC, art. 620, §2°), complementando,
se for o caso, a procuração outorgada para o requerimento de inventário. No prazo das primeiras declarações a inventariante
também deverá juntar aos autos certidão a respeito de eventual existência de testamento em nome do falecido, que deverá ser
obtida junto ao site do CENSEC, conforme disposto no Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com as primeiras declarações, citemse eventuais herdeiros e legatários não representados, se houver. Ademais, publique-se edital, conforme disposto no art.626
§1º c/c 259 III do CPC. Decorrido o prazo de 10 dias, com ou sem manifestação, vista à Fazenda Pública e, se houver herdeiro
incapaz, ao Ministério Público. Após o efetivo cumprimento de todas as determinações supra, tornem os autos conclusos para
deliberações, inclusive, no caso de inércia do inventariante, para eventual remoção. O termo de inventariante deve conter a
expressa indicação das advertências do artigo 622 do Código de Processo Civil. Deixo para apreciar o pedido de justiça gratuita
em momento posterior à apresentação das primeiras declarações, na qual deverá ser adequado o valor da causa ao patrimônio
deixado pelo de cujus. Intime-se.
Processo 0835860-21.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0824117-48.2019.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: J.W.A.
ADV: JOÃO WILSON DE ARAUJO (OAB 24776/MS)
Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 201
Processo 0836125-23.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Eneida Peixoto de Azevedo
ADV: LUSENY ALVES DOS SANTOS (OAB 21259/MS)
Vistos etc. Defiro o pedido de parcelamento das custas iniciais, em 4 vezes, devendo a parte autora comprovar, em 15 dias,
o recolhimento da primeira. Nesse mesmo prazo, deverá apresentar a certidão do CENSEC. Desde já esclareço que os irmão do
falecido não são seus herdeiros, dado que há a figura da ascendente. Intime-s
Processo 0837794-14.2020.8.12.0001 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Inventário e Partilha
Reqte: Keila Moura Figueiredo Godoy da Silva
ADV: CLEBSON MARCONDES DE LIMA (OAB 11273/MS)
ADV: MARAIANA MACEDO RIBEIRO (OAB 23139/MS)
Autos n.º 0837794-14.2020.8.12.0001 Vistos e etc. Trata-se de pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento
público de Sebastião Marcondes de Figueiredo requerido pela herdeira testamentária Keila Moura Figueiredo Godoy da Silva.
Defiro o pedido da requerente e determino o cumprimento do testamento público deixado pela falecida. Nos termos do artigo 735,
§ 3º, do Código de Processo Civil, intime-se o testamenteiro para, no prazo de 5 dias, comparecer ao cartório e assinar o termo
da testamentária. A parte requerente tem o prazo de 5 dias para indicar o atual endereço do testamenteiro. O testamenteiro
deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas de sua atuação no prazo de 180 dias, contados da assinatura
do termo da testamentária, se outro não foi fixado pela testadora. Nos termos do artigo 1.987 do Código Civil, fixo o prêmio do
testamenteiro em 5% sobre a herança líquida. Intime-se.

4ª Vara de Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0004739-22.2013.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exectdo: C.A.C.G.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a contestação por negativa geral, bem como requerendo o que de direito,
no prazo legal.
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Processo 0007727-22.2008.8.12.0001 (001.08.007727-8) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Exeqte: A.M.S.F. - Exectdo: A.C.F.F.
ADV: DENISE JARDIM PEDRAZA (OAB 20084/MS)
ADV: NELSON KUREK (OAB 21182/MS)
ADV: NELSON PASSOS ALFONSO (OAB 8076/MS)
ADV: CARMEM NANASHARA JORGE JAYMES AMORIM (OAB 16418/MS)
ADV: GUSTAVO ANTÔNIO SANCHES PELLICIONI (OAB 8348/MS)
Intima-se a parte autora para dar seguimento ao feito requerendo o que for de direito.
Processo 0008323-34.2012.8.12.0108 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Reqdo: E.J.W.
ADV: JOSE CARLOS ROCHA DA SILVA (OAB 5886/MS)
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Despacho de f. 218-219: “Inicialmente, necessário salientar que o feito seguirá tão tomente quanto ao pedido de alimentos
formulado pelo autor na inicial, porquanto denoto que a questão da paternidade já restou solucionada, conforme se denota
pela certidão de nascimento de pág. 176, na qual consta como sendo pai do autor o requerido Edemar Júlio Wendt. Dando
seguimento, verifico que o feito encontra-se em ordem, não havendo questões processuais pendentes de apreciação. Fixo
como ponto controverso a necessidade do autor em receber alimentos do requerido e a possibilidade deste em arcar com o
valor pleiteado, sobre o qual recairá a atividade probatória. O ônus da prova fica distribuído nos moldes estabelecidos pelo
art. 373, incisos I e II, do CPC. Defiro o pedido de produção de prova documental e testemunhal (art. 357, V, CPC), para o que
designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de abril de 2.021, às 14:00 horas. Intimem-se. Conste
dos mandados as advertências da Lei 5.478/68 art. 7º e 8º - quanto às consequências do não comparecimento àquele ato,
bem como da obrigação de diligenciarem as partes o comparecimento das testemunhas. Dê-se ciência ao Ministério Público
Estadual. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0033372-39.2014.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Reqte: M.O.P. - Reqdo: M.A.R.D. e outros
ADV: RODRIGO MAXIMIANO QUARESMA DOS SANTOS (OAB 91665/MG)
ADV: CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL (OAB 15415/MS)
(...) Posto isso, em consonância ao parecer do Ministério Público, julgo procedente os pedidos contidos na inicial para
o especial fim declarar que M. de O. P. é pai de M. A. R. D., ficando desde já estabelecido o vínculo genético entre eles.
Outrossim, declarar que W. D. da S. não é pai de M. A. R. D. Declaro extinto o processo com resolução do mérito (Art. 487, I,
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na ausência de interesse recursal, haja vista a concordância manifestada pela
part requerida, expeça-se mandado ao cartório de registro civil, em que foi lavrado o assento de nascimento do menor de
idade M. A. R. D., determinando a exclusão do nome do requerido W. D. da S., bem como, do patronímico “D.” e ainda dos
avós paternos. Após, deverá ser acrescentado ao registro de nascimento o nome do pai biológico da criança, qual seja, M.
de O. P., bem como os nomes dos avós paternos (doc. Fl. 135). Outrossim, no nome do menor de idade deverá ser acrescido
o patronímico paterno, passando a mesma a se chamar M. A. R. de O., mantendo-se as anotações acerca da maternidade,
devendo encaminhar comprovação das providências anotadas a este Juízo. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e
honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00, à razão de 50% para cada, porém suspendo o pagamento, vez que defiro
no presente ato os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpridas as determinações acima e observadas as
formalidades legais, arquive-se.
Processo 0117432-52.2008.8.12.0001 (001.08.117432-3) - Cumprimento de sentença - Oferta
Exeqte: N.C.L.A. - Exectdo: C.R.A.
ADV: LUIZ CARLOS SANTINI (OAB 16437A/MS)
ADV: RAFAEL ANTONIO SCAINI (OAB 14449/MS)
ADV: DELSO SILVA NEVES (OAB 100962/MG)
ADV: ADELICE REZENDE GUIMARAES (OAB 5441/MS)
(...) Posto isso, nas razões expostas acima, rejeito a preliminar de prescrição. Outrossim, rejeito a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada às págs. 120-9, e por conseguinte se mostra exigível o débito apontado na inicial.
Visando o prosseguimento do feito, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar visando o prosseguimento
do feito, em especial indicando os atos expropriatórios, bem como atualizar o débito. Com isso, retorne o feito concluso. Anotese o necessário junto ao sistema SAJ quanto a sucessão processual do polo passivo pelo espólio de C. R. A., representado por
sua inventariante M. A. A. (págs. 137-8). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0801156-84.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: A.A.
ADV: SEBASTIÃO MARTINS PEREIRA JÚNIOR (OAB 10403A/MS)
(...) Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de: I) Com fundamento no artigo
1.723, Código Civil, declaro a união estável mantida entre A. de A. e E. C. S. K., no período de 11 (onze) anos, sendo rompida
em 23 de dezembro de 2016, declarando-a dissolvida; II) Declarar a comunhão do imóvel de matrícula nº 81.212, 2ª CRI desta
comarca (págs. 12-3), e determinar a partilha à razão de 50% para cada parte; III) Declarar a comunhão da Moto Honda Bis,
placa ILU 4423, e condenar a requerido ao dever de indenizar o requerente no valor de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e
cinquenta reais), com correção monetária a partir da separação de fato (dezembro/2016), e passando a incidir juros legais de
1% ao mês, a partir do presente ato; IV) Declarar a comunhão dos móveis descritos no item “I” da inicial, e determinar a partilha
à razão de 50% do conteúdo econômico avaliado em R$ 24.100,00; V) Determinar a partilha das dívidas, referentes a 3 parcelas
da “Casas Bahia” no valor de R$ 347,70, bem como em relação ao Banco Sicredi, no valor de R$ 1.108,98, à razão de 50%
para cada parte, com a devida correção monetária e juros caso não se encontre adimplida; De outro lado, julgo improcedente o
pedido de fixação de alimentos em favor do requerente. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).
Tendo em vista que o requerente sucumbiu de parte mínima do pedido (art. 86, P.Ú., CPC), condeno a requerida ao pagamentos
das custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00, o que faço a teor do art. 85, §§ 2º e 8º, CPC, no entanto,
ante as informações contidas no feito, presumo a hipossuficiência daquela para arcar com o ônus da sucumbência, razão pela
qual concedo os benefícios da gratuidade da justiça, e por conseguinte suspendo a exigibilidade do pagamento (art. 98, CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. Com o cumprimento de todas
determinações, anote-se o devido. Após, arquive-se.
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Processo 0803165-14.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: B.V.S.C. - Réu: L.A.S.
ADV: ERICK GUSTAVO ROCHA TERÁN (OAB 12828/MS)
ADV: JOÃO NEWTON DE OLIVEIRA (OAB 2963B/MS)
(...) Posto isso, satisfeitos os requisitos legais, julgo procedente o pedido inicial, para o fim declarar a união estável mantida
entre B. V. de S. C. e o falecido I. A. de S., no período de maio de 2017 até 17 de novembro de 2019, quando dissolvida em vista
do óbito de I. A. de S. (pág. 11). Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do Código
de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00,
no entanto, ante as informações contidas no feito, concedo os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC) e, por
conseguinte, suspendo a exigibilidade do pagamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado,
anote-se o devido. Após, arquive-se.
Processo 0804307-53.2020.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Decisão - Alimentos
Réu: V.V.B.
ADV: LAURO BECKMANN FERREIRA CABRAL (OAB 15409/MS)
ADV: JULIANO BEZERRA AJALA (OAB 18710/MS)
ADV: CRISTIANE MARIN CHAVES (OAB 10131/MS)
Antes da análise da impugnação, diante da provisória imposição do regime domiciliar na hipótese de decreto de prisão civil
de devedores de alimentos, dada a pandemia da Covid19. (HC 1402898-93.2020 TJMS), intime-se a parte autora, por meio de
seu patrono, para se manifestar, informando se tem interesse na suspensão do presente ou seguimento do feito, prazo de dez
dias. Decorrido o prazo, torne o feito concluso.
Processo 0804923-28.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: José Henrique Teodoro da Cunha
ADV: ANTÔNIO DELLA SENTA (OAB 10644/MS)
ADV: DIEGO JABOUR DA CUNHA (OAB 22171/MS)
Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade do requerente, defiro a instalação
do processo de Inventário de Manoel Ferreira da Cunha, observando-se o rito ordinário. No cargo de inventariante nomeio
José Henrique Teodoro da Cunha como requerido, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso
legal de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias subsequentes, apresentar
as primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma oportunidade, promova
juntada dos seguintes documentos pendentes: - matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante de propriedade dos
bens móveis; - documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for ou,
o requerimento de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome
do de cujus; - certidão negativa de testamento, nos termos do art.2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ; - guia de informação do
ITCD, bem como comprovante de recolhimento do tributo. Apresentadas as primeiras declarações, citem-se eventuais herdeiros
não representados. Ademais, publique-se edital, conforme disposto no art.626 §1º c/c 259 III do NCPC. Após, e decorrido o
prazo comum de 10 dias, independentemente da existência ou não de herdeiros por serem citados, sobre as declarações diga a
Fazenda Pública e, caso existam herdeiros menores ou incapaz, também o Ministério Público. Não manifestadas impugnações,
inclusive sobre a estimativa de preço dos bens, venham as últimas declarações e digam os herdeiros e interessados. Caso não
haja arguição de sonegados (art. 621 do CPC) ao cálculo do tributo e digam. Com o comprovante do recolhimento do imposto
venham eventuais pedidos ou propostas de pagamento aos credores e não havendo credores, intime-se os herdeiros para os
fins de formularem seus pedidos de quinhão. Defiro por ora as benesses de justiça gratuita, sem prejuízo de posteriormente o
espólio se responsabilizar ao custeio do processo. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0804987-09.2018.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Neuci Francisca da Silva
ADV: CLEUZA DA COSTA SILVA (OAB 21166/MS)
ADV: ADELAIDE BENITES FRANCO (OAB 2812A/MS)
Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade da requerente, defiro a instalação do
processo de cumulação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Joaquim Francisco e Aidê Gonçalves Francisco,
observando-se o rito ordinário. Anote-se o devido junto ao sistema SAJ. No cargo de inventariante nomeio Neuci Francisca
da Silva como requerido, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso legal de bem e fielmente
desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias subsequentes, apresentar as primeiras declarações,
obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma oportunidade, promova juntada dos seguintes
documentos pendentes: - documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado
for ou, o requerimento de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em
nome do de cujus. - certidão negativa de testamento, nos termos do art.2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ; Apresentadas
as primeiras declarações, citem-se eventuais herdeiros não representados. Ademais, publique-se edital, conforme disposto
no art.626 §1º c/c 259 III do NCPC Após, e decorrido o prazo comum de 10 dias, independentemente da existência ou não de
herdeiros por serem citados, sobre as declarações diga a Fazenda Pública e, caso existam herdeiros menores ou incapaz,
também o Ministério Público. Não manifestadas impugnações, inclusive sobre a estimativa de preço dos bens, venham as
últimas declarações e digam os herdeiros e interessados. Caso não haja arguição de sonegados( art. 621 do CPC) ao cálculo
do tributo e digam. Com o comprovante do recolhimento do imposto venham eventuais pedidos ou propostas de pagamento aos
credores e não havendo credores, intime-se os herdeiros para os fins de formularem seus pedidos de quinhão. Defiro por ora
as benesses de justiça gratuita, sem prejuízo de posteriormente o espólio se responsabilizar ao custeio do processo. Intime-se.
Cumpra-se.
Processo 0805041-38.2019.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exeqte: I.M.D. - Exectdo: F.N.D.
ADV: HEBERTY LUIS ALVES MARIETTI (OAB 13484/MS)
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Ciente quanto a interposição de recurso de Agravo de Instrumento pelo requerido. Sem outras providências, cumpram-se as
determinações contidas no ato de págs. 49-53. Cumpra-se.
Processo 0805384-97.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria Elisabete Giollo Dal Moro - Herdeiro: Patríciah Dal Moro e outros
ADV: ELVIO MARCOS DIAS ARAUJO (OAB 13070/MS)
ADV: FERNANDA PÁDUA MATHIAS (OAB 15678B/MS)
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ADV: CAMILA NOGUEIRA RONCADA (OAB 22987/MS)
ADV: RENATA DANIELE DE ALMEIDA (OAB 23979/MS)
ADV: DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS (OAB 13079/MS)
Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade da requerente Maria Elisabete Giollo
Dal Moro, defiro a instalação do processo de Inventário de Natalim Dal Moro, observando-se o rito ordinário. No cargo de
inventariante nomeio Maria Elisabete Giollo Dal Moro, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso
legal de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias subsequentes, apresentar as
primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma oportunidade, promova juntada
dos seguintes documentos pendentes, se o caso: - matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante de propriedade dos
bens móveis; - documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for ou, o
requerimento de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome do
de cujus. - guia de informação do ITCD, bem como comprovante de recolhimento do tributo. - certidão negativa de testamento,
nos termos do art.2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ; Apresentadas as primeiras declarações, citem-se eventuais herdeiros
não representados. Ademais, publique-se edital, conforme disposto no art.626 §1º c/c 259 III do NCPC Após, e decorrido o
prazo comum de 10 dias, independentemente da existência ou não de herdeiros por serem citados, sobre as declarações diga a
Fazenda Pública e, caso existam herdeiros menores ou incapaz, também o Ministério Público. Não manifestadas impugnações,
inclusive sobre a estimativa de preço dos bens, venham as últimas declarações e digam os herdeiros e interessados. Caso não
haja arguição de sonegados( art. 621 do CPC) ao cálculo do tributo e digam. Com o comprovante do recolhimento do imposto
venham eventuais pedidos ou propostas de pagamento aos credores e não havendo credores, intime-se os herdeiros para os
fins de formularem seus pedidos de quinhão. Defiro por ora as benesses de justiça gratuita, sem prejuízo de posteriormente o
espólio se responsabilizar ao custeio do processo. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0806106-34.2020.8.12.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: R.R. e outro
ADV: CANDINHO COLUSSI (OAB 4722B/MS)
(...) Posto isso julgo procedente o presente embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, inciso II do CPC, para
o especial fim de corrigir a omissão fazendo constar na na sentença que “a requerente continuará a usar o nome de casada, N.
G. R.”, consoante consensualizado entre as partes. Intime-se a parte autora por meio de seu patrono da presente decisão
Processo 0806885-57.2018.8.12.0001 (apensado ao Processo 0105861-89.2005.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Jair dos Santos Pelicioni e outro - Exectdo: Fernando Correa - Francisco Correa Bernardes - Coriolano Tadeu
Correa Bernardes - Tereza Ignez Bernardes Correa - Luiz Hipólito
ADV: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO (OAB 15116A/MS)
ADV: JOSÉ ANEZI DE OLIVEIRA (OAB 4021/MS)
ADV: JOSEPHINO UJACOW (OAB 411/MS)
ADV: FÁBIO FREITAS CORRÊA (OAB 9133/MS)
ADV: MARITANA PESQUEIRA CORRÊA (OAB 19214/MS)
ADV: ANDRE BUENO GUIMARÃES (OAB 21447/MS)
Primeiro anoto que o pedido de pág. 406 já se encontra regularizado através do alvará antes concedido e com os dados de
conta bancária fornecidos. Outrossim, defiro o prazo de quinze dias para apresentação da certidão de matricula atualizada do
imóvel n. 9.274 do CRI de Bonito/MS indicada e requerido à pág. 407. Por fim, intimem-se os requerentes para manifestação
sobre o pedido de págs. 414/416, inclusive regularizando o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0807285-03.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria Helena Gonçalves
ADV: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE OLIVEIRA (OAB 23111/MS)
Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade da requerente, defiro a instalação
do processo de Inventário de Paulo Moreira da Silva, observando-se o rito ordinário. No cargo de inventariante nomeio Maria
Helena Gonçalves como requerido, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso legal de bem
e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias subsequentes, apresentar as primeiras
declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma oportunidade, promova juntada dos
seguintes documentos pendentes: - matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante de propriedade dos bens móveis;
- documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for ou, o requerimento
de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome do de cujus;
- guia de informação do ITCD, bem como comprovante de recolhimento do tributo; - certidão negativa de testamento, nos
termos do art.2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ. Apresentadas as primeiras declarações, citem-se eventuais herdeiros não
representados. Ademais, publique-se edital, conforme disposto no art.626 §1º c/c 259, III do CPC. Após, e decorrido o prazo
comum de 10 dias, independentemente da existência ou não de herdeiros por serem citados, sobre as declarações diga a
Fazenda Pública e, caso existam herdeiros menores ou incapaz, também o Ministério Público. Não manifestadas impugnações,
inclusive sobre a estimativa de preço dos bens, venham as últimas declarações e digam os herdeiros e interessados. Caso não
haja arguição de sonegados (art. 621 do CPC) ao cálculo do tributo e digam. Com o comprovante do recolhimento do imposto
venham eventuais pedidos ou propostas de pagamento aos credores e não havendo credores, intime-se os herdeiros para os
fins de formularem seus pedidos de quinhão. Defiro por ora as benesses de justiça gratuita, sem prejuízo de posteriormente o
espólio se responsabilizar ao custeio do processo. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0809022-75.2019.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exectdo: S.P.S.
ADV: MÁRCIO MEDEIROS (OAB 11530/MS)
ADV: FRANCISCO NUNES DE QUEIROZ (OAB 17041/PE)
ADV: RODRIGO BATISTA MEDEIROS (OAB 14493/MS)
Decisão de fl. 55/57: “Ante o exposto, em consonância ao parecer do Ministério Público, decreto a prisão civil de Sebastião
Pereira da Silva pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Int-se a parte autora para atualização dos cálculos, devendo ser descontados
eventuais valores pagos e incluindo-se as parcelas vencidas até a data de elaboração dos cálculos. Com isso, expeça-se
mandado de prisão, instruindo-o com cópia dos cálculos. Por fim, anoto que na hipótese de ser efetuada a prisão durante
a vigência do HC 1402898-93.2020 TJMS, a prisão deverá ser cumprida no regime domiciliar, com as regras pertinentes,
em cumprimento àquele decisum que assim ressalvou excepcionalmente, dada a pandemia da Covid19. Ressalvo que o
cumprimento daquele mandado fica desde logo sustado caso exiba o devedor os recibos de pagamento das parcelas em débito
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ou, apresente no ato da prisão valor suficiente para extinguir a obrigação. Fica, por outro lado, desde já autorizado o alvará de
soltura, independentemente de pronunciamento do juízo caso, após a prisão, faça o devedor o o depósito do valor da dívida.
Não importando o cumprimento da prisão em extinção da obrigação, na hipótese de seu integral cumprimento diga o credor
quanto ao seguimento do feito, requerendo o que entender cabível. Cumpra-se.”
Processo 0811406-11.2019.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Wilson Romeiro da Rocha
ADV: LUSENY ALVES DOS SANTOS (OAB 21259/MS)
Intime-se a(o) inventariante através de seu advogado para promover o efetivo seguimento do feito em dez dias, pena de
sobrestamento do feito com o consequente arquivamento provisório evitando-se atos desnecessários da serventia.
Processo 0813403-05.2014.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: E.A.S.S. - Reqdo: E.E.P.
ADV: SÍLVIO CANTERO (OAB 3760/MS)
Despacho de f. 133: “Deixo de analisar o pedido de pág. 122, porquanto a obrigação ali contida, visando a satisfação de
honorários devidos à título de prestação de serviço advocatícios, deve ser objeto de procedimento próprio, não competindo a
este juízo seu processamento e julgamento. Sem outras providências, cumpram-se as determinações contidas na sentença de
págs. 113-20.”
Processo 0813818-12.2019.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Luzinete Pereira Leite Atagiba
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Despacho de f. 57: “Tendo em vista o tempo decorrido, rejeito o pedido de suspensão do feito. Outrossim, intime-se a parte
autora, através de seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar visando o seguimento do feito. Decorrido o
prazo anotado, nada havendo certifique-se. Após, intime-se pessoalmente, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.”
Processo 0814045-02.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: B.C.S. - Ré: R.B.L.
ADV: DIEGO DEMETRIO SIQUEIRA NEVES (OAB 399154/SP)
ADV: DIJALMA MAZALI ALVES (OAB 10279/MS)
ADV: BARBÁRA LOURENÇO MOURÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 12573/MS)
ADV: YAHN DE ASSIS SORTICA (OAB 23450/MS)
Quanto ao pedido de reconsideração formulado às págs. 237/238, para que não seja mantida as visitas do dia 15 e 16 de
fevereiro de 2020, diante do decurso da data, o mesmo perdeu o objeto, restando prejudicada a sua análise. Assim, cumpra-se
a serventia integralmente a decisão de págs. 227/230 remetendo-se o feito à Comarca de Goiânia. Cumpra-se.
Processo 0815863-86.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Revisão
Exeqte: W.F.N. - A.L.F.J.
ADV: JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 15994/MS)
ADV: GIULIANI ROSA DE SOUZA (OAB 11357/MS)
Intime-se a exequente para se manifestar quanto a certidão de pág. 154, requerendo o que de direito, no prazo legal..
Processo 0816136-70.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: V.H.B.S.R. - Exectdo: H.C.R.
ADV: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES (OAB 9059/MS)
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
ADV: RENAN NAZARÉ PEREIRA VALLE BASTOS (OAB 20859/MS)
Despacho de f. 92: “Em consonância ao parecer do Ministério Público, defiro o pedido de conversão do rito do presente feito
visando a expropriação de bens do devedor (art. 528, § 8º c/c art. 523, ambos do Código de Processo Civil). Assim, intime-se o
requerido, atentando-se ao previsto no artigo 513, §2º e 4º do CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito apurado
no cálculo apresentado pela parte autora. Cumprida a intimação e decorrido o prazo, sem que haja pagamento, expeça-se
mandado de penhora e avaliação, devendo o oficial de justiça proceder a penhora de tantos bens quantos bastem para o
pagamento do débito, inclusive os que guarnecem a residência do executado, dentre aqueles passíveis de constrição (art. 523,
§3º do CPC), em seguida, proceder a avaliação dos bens, intimando-se o devedor e em seguida proceder a intimação das partes
para se manifestarem sobre o laudo de avaliação. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em favor do patrono
da parte autora, com fulcro no artigo 523-§1 c/c artigo 82, ambos do Código de Processo Civil, reduzindo-se pela metade acaso
o débito seja pago integralmente (art. 827, §1º, CPC). Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0816395-94.2018.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Decisão - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exectdo: Wesley Sebastiao da Silva Moraes
ADV: KAREN AKIKO KAKU (OAB 13903/MS)
ADV: TIAGO RIBEIRO (OAB 14298/MS)
ADV: ALEXANDRE BARROS PADILHAS (OAB 8491/MS)
ADV: ROBERTO MENDES DA SILVA (OAB 12513/MS)
ADV: WALKIRIA ANASTACIO (OAB 19589/MS)
Considerando o resultado positivo de bloqueio de valor na conta corrente do devedor, consoante informações do BacenJud,
intime-se o requerido, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste
a teor do previsto no artigo 854, §3º, do CPC. Com o decurso do prazo, manifeste-se a parte autora e após o MPE, tornando
concluso em seguida o processo. Cumpra-se.
Processo 0823462-76.2019.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão
Autor: H.A.C.X. - Ré: L.L.X.X.
ADV: ELAYNE SILVA VIANA (OAB 8207/MS)
Despacho de f. 95: “Considerando que restou infrutífera a mediação entre as partes, o feito seguirá o rito previsto na Lei
de Alimentos, assim designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de março de 2021, às 14:20 horas.
Intimem-se as partes, pessoalmente, advertindo-as que caso não haja acordo, diante da contestação apresentada, que já restou
impugnada, será tomado o depoimento pessoal das partes e das testemunhas, ouvidos os peritos se houver, podendo julgar o
feito sem a mencionada produção de provas, se as partes concordarem (art. 9º, § 2º, Lei nº 5.478/68). Conste dos mandados as
advertências da Lei 5.478/68 art. 7º e 8º - quanto às consequências do não comparecimento ao ato, bem como da obrigação de
diligenciarem as partes o comparecimento das testemunhas.”
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Processo 0823797-95.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autor: I.F.L. - Ré: A.V.O.
ADV: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 23051/MS)
ADV: ANA MARIA MEDEIROS NAVARRO SANTOS (OAB 6380/MS)
(...) Desta feita, rejeito a impugnação apresentada pelo requerente, e por conseguinte concedo os benefícios da gratuidade
da justiça em favor da requerida (art. 98, CPC). O feito encontra-se em ordem. Verifico que não há questões processuais
pendentes de apreciação. Fixo como pontos controversos a questão da guarda, alimentos e visitas sobre os quais recairão
a atividade probatória. O ônus da prova fica distribuído nos moldes estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. Defiro
o pedido de produção de prova documental e testemunhal (art. 357, V, CPC), para o que designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 27 de maio de 2021, às 14:00 horas. Intimem-se as partes para comparecimento. Concedo o prazo de 15
dias para apresentação do rol de testemunhas, caso ainda não apresentado pelas partes, sob pena de preclusão. Atente quanto
ao previsto no art. 455, caput e § 4º, inciso IV, do CPC. Por fim, quanto ao contido à pág. 166, suspendo o estudo no momento,
sem prejuízo de determinar novamente acaso se faça imprescindível ao julgamento. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0824212-83.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Bem de Família
Reqte: Célia Regina Araújo Diniz de Almeida - Reqdo: O.A.
ADV: RAMÃO SOBRAL (OAB 14101/MS)
ADV: MARCOS DE JESUS ASSIS (OAB 21742/MS)
ADV: GUSTAVO DE CASTILHO MERIGHI (OAB 11701/MS)
ADV: MARCOS CAETANO DA SILVA (OAB 14021/MS)
(...) Assim, promova a serventia o desentranhamento dos documentos de págs. 30/40, anexados pela autora e sem prejuízo,
oficie-se a ENERGISA, socilitando informações acerca do valor exato da rescisão contratual do requerido Oranje de Almeida,
bem como a data. Com a vinda do oficio, intimem-se as partes para manifestação e para apresentação das alegações finais
sucessivas. Após, torne o feito concluso. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0826681-63.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Delarindo Martins Rocha
ADV: LETÍCIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
ADV: VESPASIANO LEONARDO DA SILVA NETO (OAB 25653/MS)
Ante a emissão do termo de inventariante à pág. 54, intime-se o inventariante para cumprir aquilo que a ele couber no
despacho de pág. 45-46, no prazo legal.
Processo 0827813-92.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqdo: B.A.F.M. - G.F.M. - G.F.M.
ADV: DEOSDETE DE OLIVEIRA MARQUIZA (OAB 350951/SP)
ADV: ADALBERTO ALVES VILLAR (OAB 20331/MS)
ADV: ANDRÉ LUIZ CORTEZ MARTINS (OAB 16083/MS)
ADV: NÍDIA MARIA NARDI CASTILHO MENDES (OAB 8684B/MS)
(...) Assim, diante da ausência de contestação, com base nos artigos 344 e 345, II, ambos do CPC, decreto a revelia da
parte requerida, deixando de acolher a confissão como efeito da dada a natureza da causa versar sobre direitos indisponíveis,
incidindo, entretanto, o efeito mencionado no art. 346 do referido código. Dando seguimento ao feito, com fulcro no artigo 357,
§3º, do Código de Processo Civil, designo audiência para o dia 04 de março de 2.021, às 14:30 horas, para realização do
saneamento do feito em cooperação com as partes. Intimem-se as partes da presente decisão, bem como para comparecimento
na audiência designada. Ciência ao MPE. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0828074-57.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autora: M.M.C. - Réu: F.O.S.
ADV: GIVANILDO HELENO DE PAULA (OAB 12246/MS)
Com fulcro no art. 357, §3º, CPC, designo audiência de saneamento do feito em cooperação com as partes para o dia 27 de
maio de 2.021, às 14:40 horas. Intimem-se as partes para comparecimento. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0829240-27.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: R.A.G.S. - Ré: M.C.M.S.
ADV: MOHAMED RENI A. AKRE (OAB 13033/MS)
ADV: MARÍLIA ROSSI RODRIGUES (OAB 20933/MS)
O feito encontra-se em ordem. Verifico que não há questões processuais pendentes de apreciação. Fixo como pontos
controversos a fixação da guarda, regulamentação de visitas e fixação de alimentos em favor da filha menor de idade, sobre
as quais recairá a atividade probatória. O ônus da prova fica distribuído nos moldes estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II,
do CPC. Defiro o pedido de produção de prova documental e testemunhal (art. 357, V, CPC), para o que designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2.021, às 15:00 horas. Intimem-se as partes para comparecimento. Concedo o
prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, caso ainda não apresentado pelas partes, sob pena de preclusão.
Atente quanto ao previsto no art. 455, caput e § 4º, inciso IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0829559-29.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: T.F.P.O. - Exectdo: E.J.P.O.
ADV: ROGERIO JOSE FERRAZ DONNINI (OAB 75088/SP)
ADV: ALESSANDRA CARDOSO DOS SANTOS (OAB 386810/SP)
ADV: GABRIEL AFFONSO DE BARROS MARINHO (OAB 16715/MS)
ADV: DANIEL ANDRADE BITTENCOURT (OAB 15215/MS)
ADV: MARCELO BRUN BUCKER (OAB 6167B/MS)
ADV: EUCLIDES BENEDITO DE OLIVEIRA (OAB 18780/SP)
Em consonância à manifestação do Ministério Público Estadual, Homologo, para que surta seus efeitos legais e jurídicos,
o acordo noticiado às fls. 145/147, cujas cláusulas e condições passam a integrar a presente decisão, para cabal cumprimento
entre os seus celebrantes, na forma e sob as penas da lei. Em consequência, SUSPENDO o trâmite do processo, durante o
prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, a teor do artigo 922, caput, do
CPC. Findo o prazo, caso não haja manifestação, diga a parte exequente sobre o adimplemento, em 05 dias, sob pena de
extinção. Ciência ao Ministério Público Estadual. Após as cautelas de praxe, arquive-se.
Processo 0830064-49.2020.8.12.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: E.R.S. - F.S.L.S.
ADV: CAMILLY GREGÓRIO SANCHES (OAB 20600/MS)
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(...) Posto isso, em consonância ao parecer do Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 226, parágrafo 6º,
da Constituição Federal, julgo procedente o pedido contido na exordial para decretar o divórcio de E. R. S. e F. S. L. S. , e
homologo, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, as cláusulas da composição informada na inicial (págs.01/06),
porém, no que tange o imóvel (financiado) homologo apenas a partilha dos “direitos”, que os requerentes possuam sobre aludido
bem, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiros de boa-fé. Declaro extinto o feito, com resolução do mérito, o que
faço a teor do art. 487, incisos I e III, “b’, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de interesse, consubstanciado na
consensualidade do pedido, dispenso o cômputo do prazo recursal. Expeça-se mandado de averbação, com a anotação de que
a requerente volta a usar o nome de solteira, e carta de sentença, se o caso. P.R.I. Custas à razão de cinquenta por cento para
cada requerente no entanto, suspendo o pagamento, face a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a teor do art. 98, CPC.
Sem imposição de honorários ante a ausência de litígio. Cumpridas as determinações e anotado o devido, arquive-se.
Processo 0830518-63.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Herdeiro: R.M.F. e outros
ADV: HENRIQUE MARTINS BARBOSA NETO (OAB 19374/MS)
(...) Posto isso, satisfeitos os requisitos legais, homologo, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil as cláusulas do acordo estabelecido às págs. 01/07 e
reconheço a união estável de M. P. M. e R. F. no período compreendido entre fevereiro de 2011 até seu falecimento ocorrido
em 10/07/2019, declarando-a dissolvida com a resolução das clausulas aqui homologadas. Por conseguinte, julgo resolvido
o processo nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Considerando que se trata de feito onde a solução é
resultado de composição, dispenso a contagem do prazo. Condeno os requerentes ao pagamento das custas, contudo suspendo
o pagamento concedendo o beneficio da gratuidade processual, a teor do artigo 98 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Após, com as anotações arquive-se.
Processo 0830875-19.2014.8.12.0001 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: E.E.B. - Exectdo: S.J.B.F.
ADV: HENRIQUE CORDEIRO SPONTONI (OAB 15480/MS)
ADV: ALEXANDRE CESAR COLOMBRO (OAB 267985/SP)
ADV: JOSIANE ELISA ALVARENGA DYONISIO (OAB 269221/SP)
ADV: ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR (OAB 19929/MS)
ADV: FRANCIANE MAGNA BATISTA MARTINS (OAB 19419/MS)
ADV: THIAGO MARTINEZ ROCHA (OAB 21008/MS)
ADV: ROCHELI UGULINI (OAB 17108/MS)
ADV: CLEMILSON ARAUJO DA SILVA (OAB 15083/MS)
ADV: WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA (OAB 15584/MS)
(...) Ante a expressa manifestação de fl.174, declaro por sentença extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, IX, do CPC. Condeno a parte autora em custas, no entanto suspendo o pagamento, a teor do artigo 98
do CPC. Ciência ao MPE. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, vistas as cautelas legais, arquive-se.
Processo 0832366-85.2019.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Autora: F.G.V. - Réu: A.O.F.
ADV: GUSTAVO FERREIRA SANTOS (OAB 13517/MS)
ADV: RICARDO LUIZ AGUIAR CARNEIRO (OAB 15978/MS)
ADV: MAILSON BARBOSA GARCIA (OAB 18453/MS)
(...) Posto isso, diante da composição amigável entre as partes no que tange ao pedido de divórcio, julgo parcialmente o
mérito da ação, o que faço com fulcro no art. 356, inc. I, do CPC e homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos as cláusulas da composição informada às págs. 37/38 e, com fundamento no Art. 226, § 6º, da Constituição
Federal julgo procedente o pedido e decreto o divórcio de F. G. V. de O. e A. de O. F.. Determino que a requerente volte a usar
o nome de solteira, ou seja, F. G. V. Anoto que o feito se encontra resolvido com resolução do mérito em relação ao divorcio das
partes, guarda e visita em relação aos filhos menores de idade. No ponto consensual aqui homologado, dispensável a contagem
do prazo diante da ausência de interesse recursal. Expeça-se o mandado de averbação, com a anotação de que a requerente
voltará a usar o nome de solteira. Deliberações finais Sem prejuízo do acima determinado, dou seguimento ao feito. Verifico que
não há questões processuais pendentes de apreciação. Fixo como pontos controversos os valores dos alimentos em favor dos
filhos menores de idade, sobre o qual recairá a atividade probatória. O ônus da prova fica distribuído nos moldes estabelecidos
pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. Considerando que o requerido apresentou contestação às págs. 47/59, intime-se a parte
autora, através de seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) se manifeste no feito, se o caso apresentando impugnação.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, diga o MPE e retornem. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0832422-21.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: C.D.L. - Reqda: A.C.G.
ADV: CAMILA MONTEIRO BRANDÃO (OAB 22969/MS)
Primeiramente, recebo à reconvenção de págs.50/53, contudo, verifico que já houve intimação do autor para se manifestar
quanto ao pedido. Assim, verifico que não há questões processuais pendentes de apreciação. Fixo como pontos controversos à
guarda e alimentos em favor dos filhos M. e L., sobre os quais recairão a atividade probatória. O ônus da prova fica distribuído
nos moldes estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. Defiro o pedido de produção de prova documental e testemunhal
(art. 357, V, CPC), para o que designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 2021, às 14:20 horas.
Intimem-se as partes para comparecimento. Concedo o prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, caso ainda
não apresentado pelas partes, sob pena de preclusão. Atente quanto ao previsto no art. 455, caput e § 4º, inciso IV, do CPC.
Atente-se ao endereço atualizado da requerida à pág. 93. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0832785-08.2019.8.12.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Cristiane das Neves Lopes Fernandes
ADV: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 23051/MS)
Conquanto tenha ingressado os requerentes com ação de inventário na forma de arrolamento sumário, depreende-se que a
inicial não preenche os requisitos exigidos para o procedimento, eis que não restaram atendidos os requisitos dos artigos 659 e
660 do Código de Processo Civil , porquanto não constam as certidões negativas exigidas. Assim, emende a parte requerente a
inicial, adequando ao rito de arrolamento sumário, em quinze dias, sob pena de recebimento como inventário.
Processo 0832836-58.2015.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: D.P.M. - Reqdo: J.G.S. - Réu: A.S.B. e outros
ADV: LEDA REGINA LUZ SAAB NOGUEIRA (OAB 10345/MS)
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ADV: DANIELA SAAB NOGUEIRA (OAB 17384/MS)
ADV: CRISTINA DE SOUZA SILVA (OAB 14966/MS)
ADV: MAURO JOSÉ DE CARVALHO NOGUEIRA (OAB 14722/MS)
Diante da retificação do pólo passivo da ação, proceda a serventia com a inclusão no SAJ dos herdeiros do requerido J.
G. de S., informados às págs. 207/208.. Proceda com a intimação pessoal dos requeridos, sendo a requerida A. através de
seu patrono (pág.200) para cientificação do processo, e se o caso manifestaram sobre as derradeiras alegações no prazo de
15 (quinze) dias, dizendo se há ratificação, pois muito embora já conste no processo alegações finais, poderá haver eventual
interesse recursal, de modo que não é possível proferir sentença sem que haja a correta substituição. Com a manifestação, diga
a parte autora e retorne. Cumpra-se.
Processo 0833270-71.2020.8.12.0001 - Interdição - Nomeação
Reqte: Fernanda Jallad Alves da Silva
ADV: ELBA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 6145/MS)
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
Intime-se a parte autora para emendar a exordial, comprovando a hipossuficiência, prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de indeferimento do benefício e consequente recolhimento dos custas. Decorrido o prazo acima determinado, com ou sem
manifestação, tornem os autos conclusos. Cumpra-se.
Processo 0837120-07.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autora: T.S.F.S. - Reqte: F.G.G.F.S.
ADV: FÉLIX JAYME NUNES DA CUNHA (OAB 6010/MS)
ADV: SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB 13492/MS)
ADV: JESUS APARECIDO BATISTA DIAS (OAB 19447/MS)
Consoante se verifica, a parte requerida foi citada pessoalmente, quedando-se inerte (págs. 106 e 120). Pois bem, com base
nos artigos 344 e 345, II, ambos do CPC, decreto a revelia da parte requerida, deixando de acolher a confissão como efeito
da revelia dada a natureza da causa versar sobre direitos indisponíveis, incidindo, entretanto, o efeito mencionado no art. 346
do referido código. Dando seguimento ao feito, com fulcro no artigo 357, §3º, do Código de Processo Civil, designo audiência
para o dia 19 de maio de 2021 às 14:20 horas, para realização do saneamento do feito em cooperação com as partes, inclusive
caso haja interesse na prova pericial, se verificar a possibilidade de rateio do exame de DNA pelas partes, o que faço visando a
celeridade processual. Faculto às partes a indicação de provas que pretendem ver produzidas, se no prazo legal. Intimem-se as
partes para comparecimento na audiência designada. Ciência ao MPE.
Processo 0839595-09.2013.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
InvtePass: G.N.D. - Réu: A.V.D. - A.C.N. e outros
ADV: JAQUELINE CASEMIRO PEREIRA (OAB 8612/MS)
ADV: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA (OAB 12489/MS)
ADV: ELENICE PEREIRA CARILLE (OAB 1214/MS)
ADV: ARLINDO MURILO MUNIZ (OAB 12145/MS)
ADV: DEBORAH CERIGATTO REDONDO LUCON (OAB 307257/SP)
ADV: DANIELA MARQUES CARAMALAC (OAB 13024/MS)
ADV: MAYARA RENAL INFORZATO (OAB 312882/SP)
(...) Posto isso, em consonância ao parecer do Ministério Público, julgo improcedente a presente Ação Declaratória de
Paternidade aforada por R. N. D’A. em face de A. V. D’A. e dos herdeiros de S. V. D’ Á., pelos motivos acima esposados e, em
consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), o que faço com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Feitas as
devidas anotações e tomadas as cautelas de estilo, arquive-se.
Processo 0840203-94.2019.8.12.0001 - Interdição - Nomeação
Autora: Maria do Carmo Soares
ADV: ANA LEONILDA LO PINTO INSERRA (OAB 17035/MS)
ADV: CAROLINE MARQUES SIEBURGER (OAB 15227/MS)
(...) Posto isso, tendo em vista o caráter personalíssimo da presente, bem como a perda superveniente do objeto consistente
no óbito da curatelanda declaro resolvido o processo, sem resolução de mérito, o que faço nos termos do art. 485, incisos IV e
IX, do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, no entanto, suspendo o pagamento face a concessão de justiça
gratuita. P.R.I.
Processo 0841002-06.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Allysson, registrado civilmente como Allysson Rodrigo Cândido Thomaz - Herdeiro: Luiz Freire Thomaz e outros
ADV: GERALDO WEILER (OAB 1573/MS)
ADV: GERALDO WEILER (OAB 001.573/MS)
Despacho de f. 26-27: “Vistos. Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade
do requerente, defiro a instalação do processo de Inventário de Lino Thomaz, observando-se o rito ordinário. No cargo de
inventariante nomeio Allysson Rodrigo Cândido Thomaz como requerido, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório
e prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias
subsequentes, apresentar as primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma
oportunidade, promova juntada dos seguintes documentos pendentes: - matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante
de propriedade dos bens móveis; - documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge,
se casado for ou, o requerimento de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do
Município em nome do de cujus; - guia de informação do ITCD, bem como comprovante de recolhimento do tributo; - certidão
negativa de testamento, nos termos do art. 2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ.”
Processo 0841290-85.2019.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Carmen Brites
ADV: ROBERTO FRANCO MELLO (OAB 13933/MS)
Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade da requerente, defiro a instalação
do processo de Inventário de Cristiane Brites de Souza, observando-se o rito ordinário. No cargo de inventariante nomeio
Carmen Brites como requerido, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso legal de bem e
fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias subsequentes, apresentar as primeiras
declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma oportunidade, promova juntada dos
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seguintes documentos pendentes: - matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante de propriedade dos bens móveis;
- documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for ou, o requerimento
de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome do de cujus.
- guia de informação do ITCD, bem como comprovante de recolhimento do tributo. Apresentadas as primeiras declarações,
citem-se eventuais herdeiros não representados. Ademais, publique-se edital, conforme disposto no art.626 §1º c/c 259 III do
NCPC Após, e decorrido o prazo comum de 10 dias, independentemente da existência ou não de herdeiros por serem citados,
sobre as declarações diga a Fazenda Pública e, caso existam herdeiros menores ou incapaz, também o Ministério Público.
Não manifestadas impugnações, inclusive sobre a estimativa de preço dos bens, venham as últimas declarações e digam
os herdeiros e interessados. Caso não haja arguição de sonegados( art. 621 do CPC) ao cálculo do tributo e digam. Com o
comprovante do recolhimento do imposto venham eventuais pedidos ou propostas de pagamento aos credores e não havendo
credores, intime-se os herdeiros para os fins de formularem seus pedidos de quinhão. Defiro por ora as benesses de justiça
gratuita, sem prejuízo de posteriormente o espólio se responsabilizar ao custeio do processo. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0842769-16.2019.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Francisco Ricardo Teixeira de Araújo e outro - Herdeiro: Lucia Helena Seindenffus e outros
ADV: LUCIANA ASSIS DAROS ADLER RALHO (OAB 9836/MS)
ADV: ENIO JUSTINO DE SOUZA JÚNIOR (OAB 23958/MS)
ADV: MAISA OVIEDO MILANDRI (OAB 17666/MS)
ADV: RAÍRA ALBANEZ VIUDES (OAB 21649/MS)
Sendo suficientes os documentos vindos com a inicial para demonstrar a legitimidade do requerente, defiro a instalação
do processo de Inventário de Eugênio Seindefuss, observando-se o rito ordinário. No cargo de inventariante nomeio Francisco
Ricardo Teixeira de Araújo como requerido, para que: a) em 05 dias, comparecer em cartório e prestar o compromisso legal de
bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único do CPC); b) nos 20 dias subsequentes, apresentar as primeiras
declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC e, na mesma oportunidade, promova juntada dos
seguintes documentos pendentes: - matrículas atualizadas dos bens imóveis; - comprovante de propriedade dos bens móveis;
- documentos pessoais e de representação processual de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for ou, o requerimento
de citação; - certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município em nome do de cujus;
- guia de informação do ITCD, bem como comprovante de recolhimento do tributo; - certidão negativa de testamento, nos
termos do art.2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ. Apresentadas as primeiras declarações, citem-se eventuais herdeiros não
representados. Ademais, publique-se edital, conforme disposto no art.626 §1º c/c 259 III do CPC. Após, e decorrido o prazo
comum de 10 dias, independentemente da existência ou não de herdeiros por serem citados, sobre as declarações diga a
Fazenda Pública e, caso existam herdeiros menores ou incapaz, também o Ministério Público. Não manifestadas impugnações,
inclusive sobre a estimativa de preço dos bens, venham as últimas declarações e digam os herdeiros e interessados. Caso não
haja arguição de sonegados (art. 621 do CPC) ao cálculo do tributo e digam. Com o comprovante do recolhimento do imposto
venham eventuais pedidos ou propostas de pagamento aos credores e não havendo credores, intime-se os herdeiros para os
fins de formularem seus pedidos de quinhão. Defiro por ora as benesses de justiça gratuita, sem prejuízo de posteriormente o
espólio se responsabilizar ao custeio do processo. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara de Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0001430-38.2004.8.12.0001/05 (apensado ao Processo 0001430-38.2004.8.12.0001) (001.04.001430-5/00005)
- Prestação de Contas
Reqte: Emerson do Nascimento - Herdeiro: Larissa Gama do Nascimento
ADV: KÁTIA MARIA SOUZA CARDOSO (OAB 3805/MS)
ADV: JORGE KALACHE (OAB 2594/MS)
ADV: MARLINE KALACHE C. LIMA (OAB 2854/MS)
... ISSO POSTO, caracterizada a hipótese legal prevista no artigo 485, inc. III, § 1º do CPC de 2015, julgo extinto, sem
julgamento de mérito, o presente feito. Deixo de condenar a parte autora nas custas e honorários sucumbenciais por ser
beneficiário da justiça gratuita. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0001851-41.2017.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: L.S.D.S.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se sobre certidão negativa de f. 41, em cinco dias.
Processo 0006547-23.2017.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: A.G.S.S.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação da parte autora para se manifesta acerca dos ofícios de fls.47/48.
Processo 0007877-26.2015.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Alimentos
Exeqte: L.M.S.D. e outro
ADV: CIRO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 15906/MS)
F. 93: “Ciente do ofício de págs. 73/78. Providenciem-se os atos necessários à regularização junto ao BNMP. Págs. 81/88:
Mantenho a decisão de págs. 53/54, por suas razões e fundamentos. Quanto a expedição de ofício solicitada pelo exequente,
poderá ele próprio providenciar a remessa de cópias ao Ministério Público, com os requerimentos que entender cabíveis.
Aguarde-se o cumprimento da prisão em regime domiciliar pelo prazo determinado na decisão de págs. 54/56 ou eventual
informação de pagamento do débito. Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de cinco dias, requeira o que
entender de direito, colhendo-se o parecer do Ministério Público. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.”
Processo 0022826-27.2011.8.12.0001 (apensado ao Processo 0117196-76.2003.8.12.0001) - Prestação de Contas Oferecidas - Inventário e Partilha
InvtePass: Miriam Simoes Correa Neder Heitmann
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
ADV: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (OAB 7602/MS)
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ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
ADV: SÉRGIO LUIZ BERNARDELLI JÚNIOR (OAB 13719/MS)
Sobre o pedido de págs. 868/871, ouça-se a parte adversa, no prazo de cinco dias (art. 10 do CPC). Quanto a manifestação
do perito às págs. 875/878, cumpra-se conforme determinado no despacho de págs. 858. Intimem-se. Às providências. ***
Ciência às partes acerca da manifestação encartada às fls. 875-878 pelo perito.
Processo 0030071-89.2011.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Hetie Santana de Araújo - Invtarda: Lucia Cabritta Sant’ana - TerIntCer: Luciana Branco Vieira
ADV: LUCIANA BRANCO VIEIRA (OAB 4975/MS)
ADV: LUCIANO NASCIMENTO CABRITA DE SANTANA (OAB 8460/MS)
ADV: HENOCH CABRITA DE SANTANA (OAB 1649/MS)
ADV: LÚCIA FERREIRA GONÇALVES PERATELLI (OAB 18068/MS)
Págs. 144/146: Eventual pedido de habilitação de crédito deve observar o disposto no art. 642, §1º do CPC. Intime-se. Não
tendo a inventariante comprovado o ajuizamento da abertura do testamento, conforme determinado à pág. 150, remeta-se ao
arquivo provisório.
Processo 0045120-10.2010.8.12.0001 (001.10.045120-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Humberto Sávio Abussafi Figueiró - Herdeiro: Joao Dib Abussafe e outros
ADV: RICARDO TRAD FILHO (OAB 7285/MS)
ADV: JOSE MANUEL MARQUES CANDIA (OAB 7116B/MS)
ADV: CLAINE CHIESA (OAB 6795/MS)
ADV: BEATRIZ GONZALEZ CHAVES (OAB 8211/MS)
ADV: ROBERTO MENDES DA SILVA (OAB 12513/MS)
ADV: VITOR ARTHUR PASTRE (OAB 13720/MS)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
ADV: GIOVANNE REZENDE DA ROSA (OAB 12674/MS)
ADV: MARCELA ANDRIOLI CASERTA MACHADO (OAB 11820/MS)
ADV: RODRIGO VASCONCELLOS MACHADO (OAB 11872/MS)
ADV: ANA PAULA TONIASSO QUINTANA (OAB 10915/MS)
ADV: ANTÔNIO MARCOS GONÇALVES ABUSSAFI (OAB 120578/SP)
ADV: LIZIANE LOPES SALOMÃO BARBOSA (OAB 14294/MS)
ADV: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO (OAB 15116A/MS)
ADV: JAIME HENRIQUE MARQUES DE MELO (OAB 16263/MS)
ADV: ÁLLEN RODRIGUES DE CASTRO DE PAULA (OAB 17376/MS)
ADV: MARCUS PAULO ARAUJO CAPILLÉ (OAB 17377/MS)
ADV: RAPHAEL CAVALCANTE REZEK (OAB 17378/MS)
ADV: SORAYA VIEIRA THRONICKE (OAB 17844/MS)
ADV: JULIANO BEZERRA AJALA (OAB 18710/MS)
ADV: MARILEIDE SÁ RICART (OAB 18833/MS)
ADV: PAULO ATHAYDE DE FREITAS NETO (OAB 135717/SP)
ADV: VALMIR INÁCIO DE SOUZA (OAB 5807/MS)
ADV: VICENTE SARUBBI (OAB 594/MS)
ADV: DANNY FABRICIO CABRAL GOMES (OAB 6337/MS)
ADV: JOSE MANUEL MARQUES CANDIA (OAB 7116B/MS)
ADV: MARCELO MONTEIRO SALOMAO (OAB 12789A/MS)
ADV: BEATRIZ GONZALEZ CHAVES MARQUES (OAB 8211/MS)
ADV: EDWARD DE FIGUEIREDO CRUZ (OAB 5375/MS)
ADV: JULIANA RAMALHO GOMES (OAB 6580/MS)
ADV: BEATRIZ GONZALEZ CHAVES MARQUES (OAB 8211/MS)
ADV: HUMBERTO SÁVIO ABUSSAFI FIGUEIRÓ (OAB 6067/MS)
Ciente do teor da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (págs. 2.992/3.004).
Apresentadas as apelações de págs. 2.331/2.342 e 2.409/2.431, seguidas das respectivas contrarrazões (págs. 2.681/2.710),
remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. Encerrada a jurisdição de Primeiro Grau, prejudicada a análise dos pedidos a
partir da sentença prolatada. Providencie a Serventia a resposta devida quanto ao ofício de págs. 2.737, informando-o da fase
atual em que se encontra o feito. Quanto ao ofício de págs. 3.005: Remeta-se cópia integral do presente feito até a presente
data, consignando que embora proferida decisão por este Juízo anulando a sentença que homologou as últimas declarações
apresentadas, tal decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso Sul, cujos autos estão sendo remetidos a tal
Juízo na presente data para reapreciação da matéria, não cabendo, portanto, a este Juízo Sucessório fazer qualquer afirmação
acerca da existência de crime de fraude, cuja análise cabe a Autoridade Policial competente. Remeta-se, inclusive, cópias
dos autos nº 0000393-92.2012.8.12.0001, 0820790-42.2012.8.12.0001 e 0064685-86.2012.8.12.0001, cópias destacadas das
primeiras e últimas declarações onde constam o rol de herdeiros e sucessores, com suas respectivas impugnações bem como
pedidos de habilitação posteriores a prolação de sentença. Intime-se. Às providências.
Processo 0048470-45.2006.8.12.0001 (001.06.048470-6) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Jean Carlo Lanteri - Invtardo: Antonio João Lanteri
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: VERA LUCIA M. S. STUMPF (OAB 8296/MS)
ADV: JULIANA MORAIS ARTHUR (OAB 11263/MS)
ADV: ORLANDO ARTHUR FILHO (OAB 5697/MS)
Indefiro o pedido de págs. 402-403, haja vista que não há previsão legal. Observa-se que a Lei/Decreto condiciona a “não
existência de outros bens a partilhar”, hipótese dos autos que não se aplica a Lei nº 6.858/1980 e Decreto nº 85.845/1981,
trata-se de sobrepartilha. Cumpra-se a decisão de pág. 399. Após o cumprimento, encaminhe os autos conclusos. Em caso de
inércia, aguarde-se em arquivo provisório.
Processo 0129456-15.2008.8.12.0001 (001.08.129456-6) - Inventário - Inventário e Partilha
Inventariada: Fátima Corrêa da Silva Loureiro de Almeida - Invtante: Rodolfo Afonso Loureiro de Almeida
ADV: RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA FILHO (OAB 19385/MS)
ADV: MARIA CLARA LOUREIRO DE ALMEIDA (OAB 16931/MS)
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ADV: RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA (OAB 6239/MS)
Para finalização do presente inventário, intime-se o inventariante para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos as matrículas
atualizadas dos imóveis, já que as acostadas às págs. 20/24 datam de 2008; esclarecer, quanto aos valores descritos nos itens
08 a 11, o motivo pelo qual os valores não vieram para os presentes autos de inventário e, caso já tenham sido levantados nos
respectivos processos, deverá comprovar o valor que cada herdeiro levantou, juntando, para tanto, os alvarás de levantamento
em favor de cada herdeiro e, ainda, considerando que constam nos documentos dos veículos serem os mesmos arrendado/
alienado fiduciariamente, comprove o inventariante, no prazo de 05 dias, que foi efetivada a baixa no gravame ou obteve a
anuência do credor fiduciário. Em caso de inércia, remeta-se ao arquivo provisório.
Processo 0374179-38.2008.8.12.0001 (001.08.374179-9) - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Rogerio Lopes Soares e outro - Herdeiro: Nance Paz Barbosa
ADV: PAULO BELARMINO DE PAULA JÚNIOR (OAB 13328/MS)
ADV: CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA (OAB 10909/MS)
... Julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha (págs. 232/233) destes autos de
inventário conjunto dos bens deixados por Estevam Soares e Josefina Lopes Soares, atribuindo aos nelas contemplados os
respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Cumpridas as formalidades legais,
arquive-se.
Processo 0375140-76.2008.8.12.0001 (001.08.375140-9) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Marcos Evangelista de Santana - Herdeiro: Janete Evangelista Gabilan de Moura e outros
ADV: MOHAMED RENI A. AKRE (OAB 13033/MS)
ADV: FABIANO TAVARES LUZ (OAB 12937/MS)
ADV: LEONARDO DIAS MARCELLO (OAB 12810/MS)
Intime-se os demais herdeiros, representados por advogados adversos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido
de venda do imóvel formulado em pág. 271, Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Processo 0801066-42.2018.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria do Socorro Santos da Gama - Invtante: Hoowerson Dias de Oliveira - Herdeiro: Edineide Dias de Oliveira
ADV: LIDIANE DIAS TEIXEIRA ALMADA (OAB 10061/MS)
Cumprido os itens “b” e “c” do despacho de pág. 118. Observe-se que o documento juntado em pág. 146, encontra-se em
nome de terceiros; os documentos de págs. 147/148 não especifica o veículo, e a certidão negativa do Município juntado em
pag. 117 refere-se ao imóvel. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento integral do despacho de pág. 118. Com
as providências, encaminhe os autos concluso, em caso de inércia, aguarde-se em arquivo provisório. Intime-se, cumpra-se.
Processo 0806044-38.2013.8.12.0001 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor
Reqte: Terezinha Correa Krempel - Aimar Vilhalva Vicente - Reqda: Fatemi Vilhalva
ADV: LUIZ GUILHERME VIANA NUNES CARNEIRO (OAB 13957/MS)
ADV: CELSO THEODORO DE ALMEIDA (OAB 6814/MS)
ISSO POSTO, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, pelas razões expostas, HOMOLOGO A
DESISTÊNCIA DA AÇÃO, conforme requerido, declarando EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito. Custas e despesas
pela parte desistente (art. 90, do Código de Processo Civil). Isenta, contudo, já que concedo os benefícios da Justiça Gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0810170-20.2002.8.12.0001 (001.02.810170-8) - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Lourimar Salgado de Queiroz e outros - Invtante: Lenimar Salgado de Queiroz
ADV: DAGMA PAULINA REIS (OAB 6441/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
ADV: CLITO FORNACIARI JUNIOR (OAB 40564/SP)
ADV: MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA (OAB 9653/MS)
ADV: JOSÉ LUIZ DE FRANÇA BESERRA (OAB 7783/MS)
ADV: ANDRÉ STUART SANTOS (OAB 10637/MS)
ADV: SABRINA RODRIGUES GANASSIN (OAB 9271/MS)
ADV: NEWLEY ALEXANDRE DA SILVA AMARILLA (OAB 2921/MS)
ADV: ADRIANA CINTRA (OAB 19760B/MS)
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO (OAB 11751/MS)
... ISSO POSTO, autorizo o inventariante, ou seu procurador, com poderes específicos, a efetuar a venda do imóvel sob
matrícula nº 66.539, lote de terreno denominado sob nº 17 da quadra 16-A da vila jardim américa, atribuído o valor mínimo de
R$ 158.757,36, expedindo-se para tanto alvará judicial concernente, que terá validade de 120 (cento e vinte) dias. O valor total
da venda deverá ser depositado em subconta vinculada ao presente feito, para posterior levantamento do valor para custear
tratamento médico da Eloiza Salgado de Queiroz.
Processo 0812588-42.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Jovercy Nogueira Leopoldino - Herdeiro: MARCO ANTONIO NOGUEIRA LEOPOLDINO e outro
ADV: ANGELO ELZO MAZZINI (OAB 19553/MS)
Para finalização do presente feito, intime-se o(a) inventariante para que, no prazo de cinco dias, retifique o esboço de
partilha apresentado a fim de excluir os imóveis que foram objetos de alvará para venda, junte aos autos certidão de busca de
testamento a ser realizada pela CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), na forma do Prov. 56/2016
do CNJ e da Central de Escrituras do TJMS, certidões negativas fiscais atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual
e Municipal, todas em nome do inventariado e, ainda, anexe cópias das matrículas imobiliárias devidamente atualizadas.
Cumpridas tais determinações, ouça-se a Fazenda Pública e retornem imediatamente conclusos em fila de sentença. Intimemse. Às providências.
Processo 0813536-37.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Cristina Aparecida da Silva Rodes - Reqda: Fabiane Rodes da Silva
ADV: MARCOS JARA AJALA (OAB 21402/MS)
ADV: MARCOS ANTONIO PONGÍLIO (OAB 25333/MS)
ADV: SÉRGIO ROPELLI ABRIL (OAB 25427/MS)
Intimação da parte autora acerca dos documentos de fls. 56/59.
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Processo 0817875-44.2017.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Maristela da Silva Lara - Invtardo: Alcides da Silva Lara
ADV: JOÃO BERNARDO TODESCO CÉSAR (OAB 17298/MS)
ADV: ANDRÉ LUIS MACIEL CAROÇO (OAB 18341/MS)
O feito estava concluso para sentença. Contudo, em análise aos autos, verifico que constou no item VIII das últimas
declarações (pág. 195), denominado DA RENUNCIA AO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO que: “A convivente em união estável
(março/2004 até 29 de abril de 2.017) TEREZA MARIA FERREIRA, renunciou ao direito real de habitação conforme comprova
acordo judicial homologado transitado em julgado (...)”. Contudo, verifico através da cópia do acordo de págs. 173/174 que
constou: “D - Enquanto não ocorrer a venda de tais bens listados no item A, a autora seguirá com o direito de ocupar o imóvel
residencial em que atualmente reside (situado na Rua Natalino Vicente Ferreira, n.70, matrícula 63.128, bem particular do de
cujus), renunciando a autora ao direito real de habitação após a venda (havendo a ressalva que ela poderá usar o numerário
que vier a receber, para exercer o direito de preferência na compra dessa casa que ocupa, dos requeridos). Assim, intimese a inventariante para, no prazo de 05 dias, retificar o esboço de partilha, nos exatos termos do acordo homologado entre
as partes. Também com relação aos direitos/créditos descrito no item ‘g’ de pág. 195, determino a exclusão do mesmo das
últimas declarações, devendo ser posteriormente partilhado (sobrepartilha), já que consta “valor a apurar” Determino, ainda, à
inventariante para que retifique o esboço de partilha para que, quanto aos valores depositados em Juízo, em razão da correção
monetária e juros até o efetivo levantamento, conste a quota parte de cada herdeiro em forma de fração, o que proporciona
maior segurança por não ocorrer desigualdades; bem como inclua-se no esboço de partilha os semoventes descritos no item ‘h’
(pág. 195), já que não há nos autos comprovação de que eventual retirada ou mesmo venda - dos animais se deu após o óbito
do inventariado. Em igual prazo, junte-se aos autos as certidões negativas fiscais atualizadas, haja vista que as de págs. 30/31
e 33 datam de 2017.
Processo 0819253-64.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0820307-36.2017.8.12.0001) - Inventário - Inventário e
Partilha
Invtante: João Bosco Ferreira de Melo - Herdeiro: Fernando Augusto Mourão Melo e outros
ADV: MARCELO ROSA RIBEIRO (OAB 6111/MS)
ADV: NANCY KELLY DE SOUZA ALMADA FONSECA (OAB 17263/MS)
ADV: GUILHERME HENRIQUE GARCIA MOREIRA (OAB 16456/MS)
ADV: PATRÍCIA FORTES RIBEIRO (OAB 9555/MS)
ADV: PEDRO RONNY ARGERIN (OAB 4883/MS)
ADV: RUBENS POZZI BARBIRATO BARBOSA (OAB 2667/MS)
Defiro o pedido de págs. 430/431: Renove-se o alvará de página 424, com prazo de 30 (trinta) dias, eis que o documento
anteriormente expedido se encontra vencido. Intime-se. Às providências.
Processo 0820892-30.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Nay da Rosa - Invtarda: Helena Maria Simões Gonçalves
ADV: IVAN GIBIM LACERDA (OAB 5951/MS)
ADV: ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (OAB 7236/MS)
Cientifique-se a inventariante acerca do ofício de págs. 265/269, bem como deverá a mesma, no prazo de 05 dias, cumprir
integralmente o despacho de pág. 253. Em caso de inércia, remeta-se ao arquivo provisório.
Processo 0822241-24.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0833767-56.2018.8.12.0001) - Habilitação de Crédito Inventário e Partilha
Reqte: Rogério de Sá Mendes e outro - Reqdo: Jeronimo da Cruz Xavier e outros
ADV: LUTHIERO JOSÉ DA SILVA TERÊNCIO (OAB 21453/MS)
ADV: TIE OLIVEIRA HARDOIM (OAB 20329/MS)
ADV: ROGÉRIO DE SÁ MENDES (OAB 9211/MS)
Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC,
declarando habilitado o crédito da parte autora no importe de R$ 3.541,68. Determino a reserva nos autos de inventário de
valor ou bens suficientes para pagamento da dívida. Proceda-se. Custas e honorários pela parte ré. Isenta, já que concedo os
benefícios da Justiça Gratuita, em razão de que em análise às primeiras declarações prestados nos autos de inventário apenso,
vê-se que os bens inventariados não são de grande monta. P.R.I.C. Após o traslado da presente para os autos principais,
arquive-se.
Processo 0825027-80.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Patrícia Dutra Goveia - Invtardo: Rudney Vera de Carvalho
ADV: WILLIAM DA SILVA PINTO (OAB 10378/MS)
ADV: RODNEY TORRALBO (OAB 118891/SP)
ADV: SIMARA GOMES DE MELO PORTO (OAB 141965/MG)
ADV: RODRIGO DALPIAZ DIAS (OAB 9108/MS)
ADV: FÁBIO DE MATOS MORAES (OAB 12917/MS)
ADV: MARCELO RAMOS CALADO (OAB 15402/MS)
ADV: IRENE JESUS DOS SANTOS (OAB 18239/MS)
ADV: WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR (OAB 20449/MS)
ADV: GABRIEL GOMES CANEDO VIEIRA DE MAGALHÃES (OAB 133706/MG)
Intimação das partes para, querendo, manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias acerca do mandado de avaliação
juntado às f. 301-303.
Processo 0826851-74.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Voilice Santine Oliveira - Herdeiro: Gisele Santine de Oliveira - Leila Maria Amarilha de Oliveira e outros
ADV: PRISCILLA AYRES DI COLA (OAB 14732/MS)
ADV: LUIS EDUARDO DE ROSA SILVA (OAB 14718/MS)
ADV: RACHEL DE PAULA MAGRINI (OAB 8673/MS)
ADV: LÁZARA ODETE BARAUNA FERREIRA SALAMENE (OAB 7796/MS)
ADV: WEBERT NASCIMENTO SILVA (OAB 104332/MG)
ADV: ANDERSON YUKIO YAMADA (OAB 16783/MS)
Intimação da parte para imprimir o alvará judicial de f. 462.
Processo 0835216-78.2020.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: P.H.A.
ADV: JOÃO RICARDO BORGES LEAL (OAB 15327/MS)
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Provado o vínculo biológico entre autor e réu pelo exame de DNA anexado (filiação - págs. 14/16) e considerando que a
requerente não comprovou a situação financeira do requerido, arbitro alimentos provisórios no valor equivalente a 30% do salário
mínimo vigente, a ser pago até o dia 10 de cada mês, já desde a citação, diretamente ao(à) autor(a) ou através de depósito
bancário, sob pena de execução. Encaminhe-se, ainda, a senha dos presentes autos ao e-mail da genitora da parte autora, caso
requerido. Inclua-se em pauta para realização de audiência de mediação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo
ser citada a parte ré, pessoalmente, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência. Observe a serventia que o mandado de
citação deverá conter apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial.
Observe-se ainda, que deverá advertir às partes de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência é
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que, na audiência, as partes deverão
estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Atente-se que da audiência de conciliação ou de mediação,
ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição,
o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência. Notifique-se o
Ministério Público. Contestado ou não o feito, manifeste-se a parte autora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Defiro
os benefícios da Justiça Gratuita.
Processo 0836611-42.2019.8.12.0001 - Interdição - Nomeação
Reqte: J.I.P.O.
ADV: RODRIGO MENDONÇA DUARTE (OAB 20802/MS)
ISSO POSTO, INDEFIRO a inicial e com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, decreto a extinção do processo
sem julgamento do mérito. Eventuais custas a serem arcadas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada
em julgado, arquivem-se, observadas as cautelas legais.
Processo 0840641-33.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Erode Souza Leite - Invtardo: Erode Lino Leite
ADV: IVAN HILDEBRAND ROMERO (OAB 12628/MS)
ADV: JACQUELINE HILDEBRAND ROMERO (OAB 11417/MS)
Isso posto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, pelas razões expostas, HOMOLOGO A
DESISTÊNCIA DA AÇÃO, conforme requerido, declarando EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito. Custas e despesas pela
parte desistente (art. 90, do Código de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0842576-74.2014.8.12.0001 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha
Invtante: Karina Abussafi de Lima - Herdeiro: Clara Abussafi Garcia e outro
ADV: CARLOS ALBERTO ARLOTTA OCÁRIZ (OAB 11826/MS)
ADV: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO (OAB 11125/MS)
Intimação do inventariante para recolher custas finais no valor de 145 UFERMS, equivalente a R$ 5.282,35, no prazo de 15
dias.
Processo 0842903-48.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Neuza Maria dos Santos Miranda - Herdeiro: Antônio de Pádua Nolasco
ADV: ALINE SANTOS NOLASCO (OAB 19175/MS)
Intimação da parte para imprimir o alvará judicial de f. 108.
Processo 0844888-86.2015.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Hugo Leonardo Guimarães Furlan
ADV: EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO (OAB 13260/MS)
ADV: MARLENE FERRAZ MUNIZ (OAB 16149/MS)
... Julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha (págs. 218/219) destes autos de
inventário dos bens deixados por José Mauro Furlan, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro
ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros, com a ressalva de que a porcentagem do bem imóvel partilhado, objeto da
matrícula 11.806 equivale a 12,5%, conforme documento de págs. 271/273. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Defiro os
benefícios da Justiça Gratuita. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
Processo 0846844-69.2017.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Cesar Augusto Progetti Paschoal - Invtardo: Geraldo Paschoal
ADV: ANDRÉ LUIZ SISTI (OAB 5342/MS)
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos o Termo de Curador noticiado às págs. 106 e
109, bem como as matrículas dos bens imóveis, as certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, do Estado e
do Município em nome do(a) de cujus e certidão de busca de testamento a ser realizada pela CENSEC (Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados), na forma do Prov. 56/2016 do CNJ e da Central de Escrituras do TJMS. 2. Considerando
que noticiada existência de contas bancárias em nome do de cujus, este Juízo procedeu à consulta via sistema BACEN JUD.
Segue em anexo o resultado, que indica as instituições bancárias e numerário disponível, ressaltando-se que a correspondente
transferência para a conta única judicial já foi determinada (on line). Assim, promova a escrivania as formalidades necessárias,
visando que os valores permaneçam depositados na subconta vinculada ao presente processo. 3. Quanto ao pedido de
levantamento de valor para pagamento do ITCD, deverá o inventariante juntar aos autos a respectiva guia, para pagamento
mediante valores depositados nos autos, compensação bancária. 4. Págs. 111/112: Anote-se nos autos.

6ª Vara de Família e Sucessões
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000630-91.2015.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Guarda
Exeqte: A.J.F.S.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS (OAB W/
MS)
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Ante o exposto, devido ao atual cenário da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), que ainda não se estabilizou,
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suspende-se a presente execução de alimentos pelo prazo de 90 (noventa) dias. 3. Intimem-se as partes. 4. Sem prejuízo,
expeça-se ofício ao INSS, solicitando informações acerca de vínculo empregatício ou de recebimento de benefício previdenciário
pela parte executada. 5. Dê-se ciência ao Ministério Público. 6. Oportunamente, retornem conclusos na fila de decisão (fila 101).
Processo 0002889-02.2009.8.12.0001 (001.09.002889-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Ademar Freire da Silva - Herdeiro: Anderson Furlan Freire da Silva
ADV: JOÃO GABRIEL MERLIN (OAB 12287/MS)
ADV: GISELE MIOTO NICIANI CHADID (OAB 23401/MS)
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
Ciência ao advogado Henrique Martins Barbosa Neto OAB/MS 19374 acerca da decisão de fls. 151-152: Vistos. I. Indeferese o pedido de habilitação do terceiro interessado indicado às f. 76-81, posto que seu direito sucessório e seu respectivo
quinhão devem ser discutidos no inventário da Sra. Custódia Pacífica de Moura. II. Indefere-se o pedido de expedição de
alvará formulado às f. 143-145. Isso porque, apenas com as últimas declarações (art. 636 do CPC) é possível o encerramento
da primeira fase (inventariar bens, indicar seus valores e relacionar as obrigações do espólio, bem como apontar as partes
interessadas). E, somente com a partilha dos bens que compõem o espólio, segunda fase, aqueles se tornam individualizados,
sendo possível a venda pelas partes. Antes do encerramento do inventário e da respectiva partilha, a venda e individualização
de parte do patrimônio pode ser deferido, em caráter excepcional, para o pagamento do imposto ITCD, dos tributos relativos
aos bens inventariados, das dívidas e despesas especificadas e comprovadas do espólio. Ocorre que esta fase de pagamento/
recolhimento é posterior às últimas declarações. Com efeito, como ainda não apresentadas as últimas declarações, indeferese o pedido de alienação de bem. III. Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as últimas
declarações, devendo observar, indicar e juntar, com base no princípio da cooperação das partes (art. 6 do CPC.): - certidão
de óbito (art. 615, parágrafo único, do CPC.); - rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC, com a necessário apontamento
das folhas especificadas de cada informação: a) dos documentos pessoais de cada pessoa relacionada, b) se todos são
representados pelo (a) mesmo (a) Advogado (a) e procuração; c) em caso de representação diversa, quem é ou são as partes
nessa situação e procuração (ões); d) eventual renúncia de parte herdeira, e) de cada bem indicado, sua matrícula ou prova
do direito; f) de dívida individualizada e eventual penhora nos autos; g) de cada certidão de inexistência de dívida, municipal
(último domicílio de cujus e da situação do bem), estadual e federal; h) de eventual guia de ITCD antecipadamente recolhida;
i) eventual avaliação judicial de bem. j) certidão de inexistência de testamento expedida pelo CENSEC (Provimento 18/2012 do
CNJ), nos termos do art. 2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ. IV. Com as últimas declarações, intimem-se as partes herdeiras
não representadas pelo (a) mesmo (a) Advogado (a) e a Procuradoria do Estado para manifestação, no mesmo prazo supra,
principalmente sobre o valor dos bens atribuído. V. Decorridos os prazos, com ou sem manifestações, retornem conclusos para
decisão interlocutória com a observação: decisão sobre as últimas declarações.
Processo 0003198-90.2009.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Alimentos
Exeqte: B.T.M.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação das partes acerca do despacho de folha 79: “Vistos. Em razão do atual contexto ainda instável causado pela
pandemia do coronavírus (Covid-19), mantenho a suspensão da presente execução de alimentos por mais 90 (noventa dias).
Intimem-se as partes.”
Processo 0004070-56.2019.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: T.Y.S.R. e outro
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação da parte autora acerca do ofício de fls.58/59, vindos do INSS.
Processo 0004508-82.2019.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: K.G.S.D.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação da parte autora para se manifestar acerca dos documentos de fls. 47/54, oriundos da Energisa, Àguas Guariroba
e INSS.
Processo 0005649-44.2016.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Guarda
Exeqte: M.A.M.N. e outros
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Ante o exposto, suspende-se a presente execução de alimentos por 90 (noventa) dias. 3. Intimem-se as partes. 4. Dê-se
ciência ao Ministério Público. 5. Oportunamente, retornem conclusos na fila de decisão.
Processo 0007428-34.2016.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Guarda
Exeqte: J.L.O.F. - Exectdo: M.D.P.F.
ADV: RITA DE CÁSSIA FELISMINO PINTO (OAB 13896B/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS (OAB W/
MS)
Intimação das partes acerca do despacho de folha 100: “Vistos. Em razão do atual contexto ainda instável causado pela
pandemia do coronavírus (Covid-19), mantenho a suspensão da presente execução de alimentos por mais 90 (noventa dias).
Intimem-se as partes.”
Processo 0007911-59.2019.8.12.0108 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: N.S.C.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se sobre certidão negativa de f. 52, em cinco dias.
Processo 0009709-89.2018.8.12.0108 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Reqte: V.P.F.
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
Intimação da parte autora acerca da juntada dos ofícios de fls. 66-73.
Processo 0013729-37.2010.8.12.0001 (001.10.013729-7) - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Valdemar Mendes Rodrigues - TerIntCer: Mara D’amico Moriningo
ADV: JULIÃO DE FREITAS (OAB 530/MS)
ADV: ROSIMEIRE T. FRAZÃO (OAB 7778/MS)
Vistos. I. A parte autora apresenta “pedido de reconsideração” (f. 206-208), com o escopo de ser promovida a revisão da
decisão de f. 202. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio não reconhece a figura denominada de “pedido de reconsideração”,
sendo necessária, em caso de eventual irresignação da parte inventariante, a apresentação da medida processual cabível
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no instante apropriado, o que não se verifica na hipótese. Assim, indefere-se o pedido de f. 206-208. II. Ao Cartório para que
cumpra integralmente a decisão de f. 202.
Processo 0016577-61.1991.8.12.0001 (apensado ao Processo 0011756-48.1990.8.12.0001) (001.91.016577-8) Procedimento Comum Cível - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Reqte: Carlos Alberto Mosciaro Espolio e outros
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
ADV: ADRIANA BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS)
ADV: HONORIO SUGUITA (OAB 4898/MS)
ADV: ULISSES DUARTE (OAB 6306/MS)
ADV: FERNANDO PERÓ CORREA PAES (OAB 9651/MS)
ADV: JOSEPHINO UJACOW (OAB 411/MS)
... Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julga-se improcedente o pedido formulado na inicial, visando a
anulação da partilha quanto aos bens móveis que estavam na Fazenda Paraíso, objeto de doação. Condena-se a parte autora
no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §
2º, do CPC, considerados a natureza e tempo da demanda e o trabalho realizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0019964-20.2010.8.12.0001 (apensado ao Processo 0007011-98.1985.8.12.0001) (001.10.019964-0) Procedimento Comum Cível - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Reqte: Maria Aparecida de Quevedo
ADV: EVERSON RODRIGUES AQUINO (OAB 13980/MS)
Ante o exposto, transcorrido lapso temporal superior à 01 ano entre a determinação de impulso processual pela parte
requerente e a presente data, declara-se a extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III,
do CPC. (...) Custas processuais pela parte requerente, as quais ficam suspensas em razão do disposto no artigo 98, § 3º, do
CPC (f. 10). Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0021562-09.2010.8.12.0001 (001.10.021562-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Célia de Aguiar Sampaio - Meeira: Ana Aparecida Rodrigues - Herdeiro: Sônia de Aguiar Sampaio Vieira
ADV: AYRES PEREIRA CORTEZ (OAB 23474/MS)
ADV: MATILDA LIMA DE PAIVA ARANTES (OAB 5242/MS)
ADV: JOÃO OSWALDO BARCELLOS DA SILVA (OAB 10569/MS)
ADV: JOB DUARTE (OAB 766/MS)
ADV: LAIRSON RUY PALERMO (OAB 6460/MS)
ADV: SILVIO PEDRO ARANTES (OAB 5017/MS)
“Vistos. I. Intime-se a parte Ana Aparecida Rodrigues para juntar documentos que atestem a hipossuficiência econômica
alegada, para fins de análise do pedido de justiça gratuita. II. Indefere-se o pedido de avaliação judicial de bens, uma vez que as
partes são capazes e a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, não se opôs aos valores atribuídos aos bens do espólio nas
primeiras declarações (f. 190-191), nos moldes do artigo 633 do CPC. III. Ao Cartório para juntar aos autos extrato atualizado
da subconta vinculada a este feito. Após, intime-se a parte inventariante para cumprir integralmente as determinações de f. 394395.”
Processo 0022061-41.2020.8.12.0001 (processo principal 0802403-37.2016.8.12.0001) - Exibição de Documento ou
Coisa Cível - Inventário e Partilha
Autora: Wânia dos Santos Costa Nunes - Ré: Wilma dos Santos Costa e outros
ADV: DAIANA ROSA M. CORREIA (OAB 16934/MS)
ADV: JUSCIELLEN MARIELLA DOS SANTOS (OAB 17264/MS)
ADV: JOSÉ RONALDO MARTINS TEIXEIRA (OAB 12582/MS)
Vistos. 1. Retifique-se a autuação junto ao SAJ. 2. Deferem-se os benefícios da justiça gratuita. 3. Apense-se aos autos
de inventário n. 0802403-37.2016.8.12.0001. 4. Intimem-se as partes herdeiras para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se
manifestem acerca da presente prestação de contas, sobretudo os herdeiros Wanilda dos Santos Costa e Wanderly dos Santos
Costa, representados por advogado distinto. 5. Oportunamente, retornem conclusos para sentença.
Processo 0025689-53.2011.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Laurinda Catarinelli e outro
ADV: DORVIL AFONSO VILELA NETO (OAB 9666/MS)
Vistos. I Defere-se a dilação requerida à f. 310 pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte inventariante se manifestar
independente de nova intimação. II Intimem-se.
Processo 0032221-29.2000.8.12.0001 (001.00.032221-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Vilma Mantovani dos Reis - Reqte: José Josino de Andrade Neto
ADV: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR (OAB 6125B/MS)
ADV: TERCIO WALDIR ALBUQUERQUE (OAB 2694/MS)
ADV: MARTIN ROLF SCHROEDER SPÍNOLA (OAB 17961/MS)
ADV: DAGMA PAULINO DOS REIS (OAB 6441/MS)
ADV: ROBERTO RIBEIRO SOARES DE CARVALHO (OAB 10674/MS)
ADV: DAGMA PAULINA REIS (OAB 6441/MS)
Vistos. Intime-se o peticionante de f. 808-810 sobre os documentos de f. 815-829, e para requerer o que entender de direito,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0046199-68.2003.8.12.0001 (001.03.046199-6) - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Jussara Adelaide Colo - Invtante: Guiomar Garcia Quezini
ADV: MIONE LUCAS HOSCHER ROMANHOLI (OAB 7652/MS)
Vistos. Não havendo notícia de efeito suspensivo atribuído ao recurso de Agravo de Instrumento (f. 305), abra-se vista dos
autos à DPE para cumprimento da decisão de f. 299-300.
Processo 0052936-72.2012.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Pedro de Almeida e outro
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: KARLA GONÇALVES AMORIM (OAB 4726/MS)
ADV: CÉSAR AUGUSTO AMORIM (OAB 8293/MS)
Vistos. I. Indefere-se o pedido formulado, às f. 114-116, para localização do herdeiro Pedro de Almeida pelo Juízo. Isso
porque, nos moldes do artigo 620 do CPC, é incumbência do inventariante indicar a qualificação completa dos herdeiros. Além
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disso, é possível a reserva do quinhão do mencionado herdeiro, não obstando a apresentação das últimas declarações e o
andamento do presente inventário a sua não localização. II. Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar as últimas declarações com as devidas correções. III. Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0056833-11.2012.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Antonio Carlos Galeano Mourão
ADV: BRUNO GALEANO MOURÃO (OAB 14509/MS)
Vistos. Da análise dos argumentos suscitados às f. 704-710, verifica-se que a parte apresentou “pedido de reconsideração”,
com o fito de ser promovida a revisão do decidido às f. 700-701. Todavia, concessa venia, o ordenamento jurídico pátrio não
reconhece a figura denominada de “pedido de reconsideração”, sendo necessária, em caso de eventual irresignação da parte, a
apresentação da medida processual cabível no instante apropriado. Tendo isto, deixa-se de conhecer o requerimento de f. 704710. Intime-se a parte autora para cumprir integralmente o determinado às f. 700-7001.
Processo 0061173-03.2009.8.12.0001 (001.09.061173-0) - Cumprimento de sentença - Oferta
Exeqte: M.L.G. - Exectdo: D.G.F.
ADV: TATIANA ALBUQUERQUE CORRÊA KESROUANI (OAB 5758/MS)
ADV: JOSÉ LUIZ DA SILVA NETO (OAB 9497/MS)
ADV: PAULO AFONSO OURIVEIS (OAB 4145B/MS)
Intimação da autora a manifestar-se sobre certidão negativa de f. 479, em cinco dias.
Processo 0121143-07.2004.8.12.0001 (001.04.121143-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Carlos Alberto Moraes Coimbra - Invtardo: Albino Coimbra Filho
ADV: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO (OAB 7146/MS)
ADV: LÚCIA MARIA TORRES FARIAS (OAB 8109/MS)
Vistos. I- Defere-se a dilação requerida à f. 378, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. II- Decorrido o prazo do item I, intime-se
a parte inventariante para promover o prosseguimento (f. 375). IV- Intimem-se.
Processo 0353153-81.2008.8.12.0001 (001.08.353153-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: José Alves de Campos
ADV: ALEXANDRE MONTOVANI (OAB 9768A/MS)
Vistos. Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se já houve a quitação do tributo devido.
Em caso negativo, deve esclarecer quando findará o pagamento das parcelas indicadas à f. 160.
Processo 0800975-20.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Maria Claudete Pinheiro Gonçalves - Herdeiro: Laura Cristina Santana e outros
ADV: JACQUELINE HILDEBRAND ROMERO (OAB 11417/MS)
ADV: IVAN HILDEBRAND ROMERO (OAB 12628/MS)
ADV: CRISTIANA MARTINEZ FAETTI (OAB 15412/MS)
Vistos. I. Ciente da juntada de ofício de f. 140-144. II. Intime-se pessoalmente a parte inventariante (via “AR”), para que
promova o andamento do feito, cumprindo o determinado à f. 136, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o risco de extinção, sem
resolução de mérito. III. Após, retornem conclusos.
Processo 0801142-71.2015.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Inventariado: Horácio Porto - Herdeiro: Marli Porto Nogueira - Miriã Fernandes Porto - Horácio Porto Filho - Invtardo: Justa
Fernandes Porto
ADV: JISELY PORTO NOGUEIRA
I - Considerando que atendidos os requisitos do artigo 672, do CPC, defere-se a realização dos inventários dos de cujus
Justa Fernandes Porto e Horário Porto, de forma conjunta (pedido de f. 131/132). Promovam-se as anotações necessárias no
SAJ. II - Em atenção ao pedido de f. 139, nomeia-se a requerente Marli Porto Nogueira como inventariante (art. 617 do CPC),
e com atenção às medidas de contenção ao Covid-19, afirma-se que serve a presente decisão como termo de inventariante,
podendo, se o caso, ser regularizado posteriormente. III - Em se tratando de partes capazes e concordes com o plano de
partilha, defere-se o pedido de conversão do inventário para o rito do arrolamento sumério (pedido de f. 131/132). IV - (...)
Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 659, e seguintes, do Código de Processo Civil,
homologa-se por sentença a partilha de f. 131/134, dos bens deixados por Justa Fernandes Porto e Horário Porto, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, ressalvado erro, omissão ou prejuízo de terceiros. Declara-se a extinção do processo com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei, cuja cobrança
estará sobrestada ex vi art. 98, § 3º, do CPC, conforme decisão de f. 90/96. Sem condenação de honorários de sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0801593-23.2020.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exeqte: Frantielly Khadija Icassat das Chagas Pereira e outro - Exectdo: F.C.P.
ADV: GIVANILDO HELENO DE PAULA (OAB 12246/MS)
ADV: CLEYTON MOURA DO AMARAL (OAB 14193/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação das partes acerca do despacho de folha 74: “Vistos. Em consulta ao SAJ,verifica-se que a ação n. 000744840.2007.8.12.0001, que fixou alimentos a serem pagos pelo executado, está em trâmite na 4ª Vara de Família e Sucessões
desta Comarca. Assim, ao Cartório para remeter estes autos de cumprimento de sentença à mencionada Vara de Família e
Sucessões, a fim de possibilitar o trâmite em apenso do presente feito junto ao processo de conhecimento, nos moldes do que
determina o artigo 516, inciso II, do CPC.”
Processo 0802389-53.2016.8.12.0001 (apensado ao Processo 0839220-37.2015.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Nulidade e Anulação de Testamento
Reqte: Maria Solange Gonçalves de Vilhena Moraes - Reqdo: José Flávio Gonçalves de Oliveira
ADV: JOSÉ ANTONIO MELQUIADES (OAB 19035/MS)
ADV: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO FILHO (OAB 8789/MS)
ADV: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO (OAB 11125/MS)
Vistos. Assim, aguarde-se na fila de decurso de prazo por 30 (trinta) dias ou até o retorno da atividade presencial, o que
vier por último, e oportunamente, retornem conclusos para designação de audiência (fila 324 Ag. Designação de Audiência COVID-19”, Ofício-Circular n. 126.664.075.0112/2020).
Processo 0802491-41.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0056549-37.2011.8.12.0001) - Ação de Exigir Contas Administração de herança
Autor: Oswaldo Fernandes Melo - Ré: Espólio de Maria Carmen de Albuquerque - HEITOR MIRANDA GUIMARAES TerIntCer: André Luiz Maluf de Araujo
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ADV: JOÃO PAULO SALES DELMONDES (OAB 17876/MS)
ADV: ANDRÉ LUIZ MALUF DE ARAUJO (OAB 5133/MS)
ADV: NATÁLIA MOREIRA MENEZES DE ARAUJO (OAB 12897/MS)
ADV: CAIO CÉSAR MOREIRA MENEZES DE ARAUJO (OAB 16078/MS)
ADV: RODRIGO RUI CAZEIRO ANDERSON (OAB 20272/MS)
ADV: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES (OAB 9059/MS)
ADV: MARCIO S. POLLET (OAB 5962/MS)
Vistos. I - Em atenção à petição de f. 105, promovam-se as anotações necessárias no SAJ, para que passe a constar, no
polo passivo da presente ação, o Espólio de Maria Carmem de Albuquerque, representado por sua inventariante Júlia Maria
de Albuquerque (termo de inventariante f. 107). Anote-se ainda o nome dos Advogados constituídos às f. 106, para intimações
doravante efetuadas em nome do Espólio. II Oportunamente, conclusos na fila de urgentes.
Processo 0804191-18.2018.8.12.0001 - Separação Litigiosa - Dissolução
Autora: M.R.C. - Réu: J.G.S.
ADV: OSMAR COZZATTI NETO (OAB 16929/MS)
ADV: LUCÁSSIO MESQUITA LOPES (OAB 35923/GO)
ADV: ADEMIR LEANDRO MORAES DE SOUZA (OAB 48045/GO)
I. Homologa-se o acordo (f. 135-136) e extingue-se o presente feito com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de
Processo Civil. As partes ficam responsáveis pelo pagamento das custas processuais devidas até o momento, no percentual
de 50% (cinquenta por cento) para cada. Todavia, suspende-se a exigibilidade em relação à autora, observado o disposto nos
parágrafos 2° e 3° do art. 98, do Código de Processo Civil, ante o deferimento da gratuidade da justiça (f. 35). Em relação ao
requerido, indefere-se o pedido de justiça gratuita, tendo em vista os rendimentos que aufere (f. 84). Transite-se em julgado
imediatamente em razão da preclusão. II. Indefere-se o pedido de expedição de ofício para o setor de pagamento dos servidores
públicos estaduais, uma vez que a parte deve buscar a cobrança dos valores que entende devidos pela via apropriada. III.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0804733-65.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autora: T.P.S. - Réu: M.N.B.
ADV: JOÃO FRANCISCO (OAB 335081/SP)
Vistos. 1. Deferem-se os pedidos de f. 86 e f. 90-91 para a realização de estudo psicossocial. Com efeito, determina-se,
com urgência, a realização de estudo psicossocial para o fim de verificar: (i) a estrutura familiar em que está inserido o menor;
(ii) quem está exercendo a guarda da criança; (iii) os cuidados que tem sido dispensados pelos genitores; (iv) condições em
que se encontram a parte menor, investigando-se também eventual situação de risco; (v) os motivos que ensejaram o pedido de
modificação de guarda e regulamentação de visitas. 2. Concluído o estudo psicossocial, intimem-se as partes autora e ré para
manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.
Processo 0804826-28.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Daniele Cristina Avelino Feitosa
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
Vistos. Nos termos do artigo 10 e do artigo 48 do CPC, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
esclarecer o motivo pelo qual propôs a ação de inventário na Comarca de Campo Grande/MS, uma vez que há notícias de que
o autor da herança residia no Estado da Paraíba.
Processo 0805159-82.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: T.G.S. - Exectda: K.V.S.
ADV: BRUNO MAIA DE OLIVEIRA (OAB 10798/MS)
ADV: MARIO SERGIO ROSA (OAB 1456A/MS)
Assim, diante da confirmação por meio de prova documental das alegações do exequente, evidente a recalcitrância da
executada no cumprimento do acordo homologado por sentença, motivo pelo qual não acolho a impugnação ao cumprimento de
sentença de f. 57-63. Desse modo, intime-se a parte executada para cumprir a sentença de f. 28, ficando estipulado, desde já,
a incidência de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por final de semana de descumprimento (limitada, inicialmente, a
30 dias; findo tal prazo, poderá ser majorada e/ou aplicadas demais medidas cabíveis).
Processo 0806222-55.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: R.N.L.
ADV: MARCOS ANTÔNIO LEMOS CALDEIRA (OAB 22234/MS)
Intimação das partes acerca da decisão de folhas 90-91: “(...) 2. Ante o exposto, suspende-se a presente execução de
alimentos por 90 (noventa) dias. 3. Intimem-se as partes. 4. Dê-se ciência ao Ministério Público. 5. Oportunamente, retornem
conclusos na fila de decisão (fila 101).”
Processo 0806433-81.2017.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Raquel Pires Campos
ADV: RÉGIS SANTIAGO DE CARVALHO (OAB 11336B/MS)
Vistos. A parte autora pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica. O
Código de Processo Civil (que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária) dispõe, em seu artigo 99, §3°, que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Entretanto, tal dispositivo não
retira do magistrado a possibilidade de aferir em cada caso concreto e de acordo com os documentos que instruem o processo,
se a parte é ou não necessitada, na forma da lei. Na hipótese, a parte não trouxe comprovação da alegada hipossuficiência,
sendo que os bens que integram a partilha afastam a suscitada insuficiência de recursos. Ainda, há informação nos autos
de que a autora Raquel Pires Campos é funcionária pública (f. 96), e em consulta ao site “www.transparencia.gov.br”, notase que ela aferiu renda líquida de R$ 9.541,84 (nove mil, quinhentos e quarenta e um reais, e oitenta e quatro centavos),
no mês de setembro de 2020. Ademais, a herdeira Beatriz Campos Costa igualmente percebe rendimentos que afastam a
alegada hipossuficiência (f. 93). Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado, intime-se a parte para efetuar o
pagamento das custas iniciais.
Processo 0806491-55.2015.8.12.0001 (apensado ao Processo 0828903-77.2015.8.12.0001) - Inventário - Inventário e
Partilha
Reqte: SHIRLEY MARA BARBOSA FIGUEIREDO - Herdeiro: RICARDO PEREIRA CAVASSA - ALCEU CAVASSA e outros Invtante: José Carlos Araújo Lemos
ADV: CARLOS AUGUSTO THIRY (OAB 3509/MS)
ADV: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (OAB 9978/MS)
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ADV: FÉLIX JAYME NUNES DA CUNHA (OAB 6010/MS)
ADV: ANTÔNIO MINARI NETO (OAB 13944/MS)
ADV: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS (OAB 9381/MS)
ADV: DIOGO FERREIRA RODRIGUES (OAB 12085/MS)
ADV: MURILO BARBOSA ALVES VIEIRA (OAB 16989/MS)
ADV: DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR (OAB 10026/MS)
ADV: ANA CAROLINA DE SOUZA GIACCHINI (OAB 11567/MS)
ADV: JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES (OAB 11540/MS)
ADV: ETIENNE ALBUQUERQUE PALHANO FILHO (OAB 2844/MS)
ADV: VANIRA CONCEICÃO PAULISTA BUCHARA MARTINS (OAB 2577/MS)
ADV: FÁTIMA TRAD MARTINS (OAB 4525/MS)
ADV: CLAUDIO SANTOS VIANA (OAB 12372B/MS)
ADV: JORGE AGUIAR DA SILVA (OAB 2287/RO)
ADV: FERNANDO MARQUES (OAB 964/MS)
ADV: VÂNIO CÉSAR BONADIMAN MARAN (OAB 9384/MS)
ADV: JOSÉ CARLOS ARAÚJO LEMOS (OAB 9511/MS)
ADV: ARI GIACCHINI (OAB 7329/MS)
F. 6647/6652: “...I Expeça-se alvará para o levantamento de quantia de R$ 60.000,00, em favor do inventariante dativo,
a título de pagamento dos seus honorários. II Intime-se o inventariante para, no prazo máximo de 15 dias, apresentar nos
autos as guias de pagamento dos débitos do Espólio perante a Receita Federal, no valor total aproximado de R$ 103.661,57
(valor um pouco superior em razão da informação de atualização diária de juros). Fica o inventariante cientificado de que
deverá comunicar ao Cartório deste Juízo, pelo meio mais célere (telefônico ou e-mail), a respeito da juntada das guias, para
a realização do pagamento in continenti, evitando-se, com isso, o vencimento antecipado. III - Realizada a comunicação pela
parte inventariante, promova-se o Cartório, independentemente de nova conclusão, o pagamento das guias supracitadas,
via compensação bancária. IV Sem prejuízo, intimem-se as partes inventariante e herdeiras para, no prazo de 15 dias,
comprovarem o efetivo cumprimento da decisão proferida pelo e. TJMS às f. 5628/5639, em especial, no que diz respeito às
ações consignatórias alusivas às dívidas remanescentes do Espólio. V Intimem-se.”
Processo 0806518-96.2019.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exeqte: P.H.N.M. e outro - Exectdo: J.R.M.N.
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: CLEUZA FERREIRA DA CRUZ MONGENOT (OAB 5917/MS)
Intimação das partes acerca do despacho de folha 46: “Vistos. I. Deixo de conhecer da manifestação de f. 35-36, posto que
o presente feito foi extinto sem resolução de mérito (f. 24-25). II. Cumpra-se integralmente o determinado às f. 24-25.”
Processo 0806582-36.2020.8.12.0110 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: E.G.P.
ADV: KATIA REGINA OLIVEIRA MOINA DE CARVALHO (OAB 23464/MS)
ADV: ISABELA KAROLINE DE CASTRO NICOLAU (OAB 20347/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos: a) a
certidão de casamento em nome do falecido; b) a certidão de dependentes habilitados junto ao INSS. II. Oportunamente,
retornem os autos conclusos.
Processo 0807274-42.2018.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Edna Aparecida Pelliccioni Coletti - Herdeiro: Luciane Aparecida Coletti - Adriana Coletti - Patricia Coletti - Leandro
Coletti - Gabriela Bissaco Sanchez Coletti - Carlos Roberto Coletti - Gustavo Antônio Coletti
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
1. Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 79/80, no que se refere ao arquivamento definitivo. 2. Com relação ao pedido
de fl. 165 (o regular processamento do presente inventário e partilha), este deverá ser realizado em novo processo, pois estes
autos foram extintos e a cognição exaurida (trânsito em julgado à fl. 92).
Processo 0807283-33.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Alice Coelho de Souza e outro - Herdeiro: Eleanora Azevedo de Souza Teixeira e outro
ADV: LUCIA MARIA LEDESMA DA ROCHA (OAB 16971B/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte requerente para, em 15 dias, emendar os termos da inicial e aditar documentos iniciais, sob risco
de indeferimento da exordial e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: - juntar comprovante do último
domicílio de cujus a herança se refere (art. 48 do CPC.). - esclarecer se há pessoas com prioridade ao exercício da função
de inventariante e, em caso positivo, justificar o impedimento legal, ou impossibilidade pessoal ou fática, para fundamentar a
nomeação daquela (parte autora) sem a observância da ordem do artigo 627 do CPC. - esclarecer e demonstrar com documentos
o exercício da posse e administração do espólio, com base no artigo 615 do CPC. - juntar certidão acerca da inexistência de
testamento, expedida pelo CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados (Provimento CNJ 56/2016, artigo 2). - adequar
o valor dado à causa, que deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido. - reavaliar, se for o caso, o enquadramento
nas hipóteses do arrolamento sumário (art. 659 do CPC.) ou arrolamento comum (art. 664 do CPC.), com a devida conversão
do pedido (juntada de procuração de todos os interessados e apresentação das declarações, confomre art. 660 ou art. 664 do
CPC.) II. Em caso de inércia, o processo será extinto, independentemente de nova intimação. III. Deferem-se os benefícios da
justiça gratuita. IV. Oportunamente, retornem conclusos na fila de iniciais. Intime-se.
Processo 0807710-06.2015.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: MARLI MARLENE FERREIRA ESPINDOLA - Herdeiro: VALTER ROBERTO FERREIRA ESPINDOLA e outro
ADV: SONIA MARIA JORDAO FERREIRA BARROS (OAB 8346/MS)
... Posto isso, sendo os herdeiros maiores e capazes civilmente e, ainda, estando concordes quanto aos termos da partilha,
nos termos do artigo 654 do CPC, homologa-se, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço
apresentado na petição de f. 196/203, com as cláusulas ali constantes, as quais ficam fazendo parte integrante desta, no
que toca a estes autos de inventário dos bens deixados por Felisbino Serafim Espindola atribuindo às partes herdeiras nele
contempladas os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros (art. 656 do CPC). Com
o trânsito em julgado, e somente após a juntada de certidão de inexistência de dívida municipal devidamente atualizada,
expeçam-se: os competentes formais de partilha, procedam-se as transferências necessárias, conforme o caso. Extingue-se o
feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas pela parte autora, observada a disposição contida
no art. 8º, inc. V, da Lei n. 3.779/09 (Regimento de Custas deste Tribunal de Justiça). Com base no princípio da cooperação
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das partes (art. 6o. do CPC), fica o Cartório autorizado a intimar (e reiterar) as partes ou pessoas interessadas, através de seus
Procuradores (as), para a apresentação de dados (v.g. endereços completos, número de telefone, contas bancárias para TED,
de documentos pessoais), com o prazo de 15 dias. Após, arquivem-se definitivamente, independentemente de nova conclusão.
O arquivamento definitivo também poderá ser realizado quando o Cartório promover todos atos determinados e faltar atos de
cumprimento da parte e/ou seus Procuradores (as), pois a sentença foi proferida e a tutela que competia ao juízo prestada.
Publique-se. Registre-se. Intimem.
Processo 0808273-29.2017.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Kellen Christien Kamiya - Herdeiro: Edy Alberth Kamiya e outro
ADV: JORGE JOJI TAMASHIRO (OAB 2270/MS)
Vistos. I. Com as últimas declarações, intimem-se as partes herdeiras não representadas pelo (a) mesmo (a) Advogado (a) e
a Procuradoria do Estado para manifestação, principalmente sobre o valor dos bens atribuído. II. Decorridos os prazos, com ou
sem manifestações, retornem conclusos para decisão interlocutória com a observação: decisão sobre as últimas declarações.
Processo 0808410-06.2020.8.12.0001 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Fixação
Reqte: A.C.H.
ADV: ADRIANA DE SOUZA ANNES (OAB 10953/MS)
ADV: FRANCISCA ANTONIA FERREIRA DE LIMA (OAB 13715/MS)
Vistos. I. Intime-se, novamente, a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de esclarecer o
quantum a ser fixado a título de pensão alimentícia, posto que, embora este Juízo já tenha determinado tal providência à f. 41,
a requerente apenas juntou comprovantes dos gastos com a menor. II. Deve, ainda, no mesmo prazo, indicar os interessados
no feito, com suas respectivas qualificações, para viabilizar a citação, nos moldes do que determina o artigo 721 do CPC. III.
Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0810678-33.2020.8.12.0001 - Interdição - Nomeação
Reqte: Maria José de Freitas Almagro
ADV: DANILO FERRO CAMARGO (OAB 15105/MS)
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente às f. 01-06 e 64-65.
Processo 0811197-13.2017.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: João Ricarto de Lima
ADV: ERALDO BORGES DA COSTA (OAB 20774/MS)
ADV: ELIEDA BORGES DA COSTA (OAB 13191/MS)
ADV: MAISA DE SOUZA LOPES (OAB 10770/MS)
Posto isso, sendo o herdeiro capaz civilmente e, ainda, estando concorde quanto aos termos da partilha, nos termos do
artigo 654 do CPC, homologa-se, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço apresentado na
petição de f. 82/86 e f. 132/136, com as cláusulas ali constantes, as quais ficam fazendo parte integrante desta, no que toca a
estes autos de inventário dos bens deixados por Lúcia Escobar de Lima (de cujus), atribuindo à parte herdeira- Vander Escobar
de Souza( 1/2 ) e ao viúvo meeiro João Ricardo de Lima (1/2) nele contempladas os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão
e ressalvados direitos de terceiros (art. 656 do CPC). Com o trânsito em julgado, e após a juntada de certidão de inexistência
de testamento expedida pelo CENSEC (Provimento 18/2012 do CNJ), nos termos do art. 2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ,
expeçam-se: os competentes formais de partilha e procedam-se as transferências necessárias, conforme o caso. Extingue-se o
feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas suspensas em razão da gratuidade (art. 98, pár.
3, do CPC).
Processo 0811396-98.2018.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Antônio Silva Lopes de Souza e outro - Herdeiro: Quintina Silva de Souza e outros
ADV: RICARDO FAMELI (OAB 8717/MS)
Posto isso, sendo os herdeiros capazes civilmente e, ainda, estando concordes quanto aos termos da partilha, nos termos
do artigo 654 do CPC, homologa-se, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço apresentado na
petição de f. 169/170, com as cláusulas ali constantes, as quais ficam fazendo parte integrante desta, no que toca a estes autos
de inventário dos bens deixados por Azarias Lopes de Souza,(de cujus), atribuindo às partes herdeiras nele contempladas os
respectivos quinhões (1/2 para a meeira e 1/10 para os herdeiros), salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros (art.
656 do CPC). Com o trânsito em julgado, expeçam-se: os competentes formais de partilha, e procedam-se as transferências
necessárias, conforme o caso. Extingue-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas
suspensas em razão da gratuidade (art. 98, pár. 3, do CPC), conforme f. 83, a qual mantém-se.
Processo 0811714-13.2020.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Alimtdo: J.V.N.I.
ADV: ISADORA COSTA D’ABADIA (OAB 20374/MS)
Intimação da parte requerente acerca da juntada de A.R. negativo de folha 70.
Processo 0811982-09.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Verediana dos Santos Silva - Invtardo: Carlos Rodrigues Sorilha
ADV: MARLON CARLOS MARCELINO (OAB 10938/MS)
ADV: VIVIANE VIANA DE SOUZA (OAB 17855/MS)
ADV: SOUZA E MARCELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 10938/MS)
Vistos. Intimem-se as partes para ciência acerca da decisão proferida pelo E. TJMS no acórdão, juntado às fls. 114/118.
Nada sendo mais requerido, arquive-se-o definitivamente.
Processo 0812047-09.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Dissolução
Reqte: C.M.C. - Reqdo: R.M.
ADV: GISELLE MARQUES DE ARAUJO (OAB 4966/MS)
ADV: ALGACYR TORRES PISSINI NETO (OAB 7400/MS)
Assim, reconheço a incompetência deste juízo para o julgamento da presente demanda, e, consequentemente, determino a
remessa do feito para uma das Varas Cíveis desta Comarca, foro competente para conhecer, processar e julgar a ação proposta
pela parte requerente.
Processo 0812723-44.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: D.M.S.F.
ADV: LÍVIA FREITAS DA SILVA (OAB 20014/MS)
Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa de fls 69.
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Processo 0813018-91.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: TEREZINHA MARIA DE ARRUDA CARDOSO - Herdeiro: Marcos José Cardoso e outros
ADV: MARCELO DE MIGUEL (OAB 16271/MS)
ADV: VALDETE NASCIMENTO VIEIRA (OAB 11928/MS)
ADV: IRIS WINTER DE MIGUEL (OAB 3209/MS)
Vistos. I. Indefiro o pedido de dilação do prazo para cumprimento do determinado por este Juízo. II. Intime-se a parte
inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do imposto devido, conforme requerido à f. 148. III.
Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0814481-24.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Algemiro Ortiz Viegas e outros
ADV: HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO (OAB 13155/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente o determinado à f. 71. II.
Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0815792-50.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Daniela Silva Moreira
ADV: RENATA BERG VILLAS BOAS (OAB 19946/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente o determinado à f. 32,
item “a”. II. Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0815849-39.2018.8.12.0001 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Alienação Judicial
Reqte: M.B.S. e outro
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação das partes acerca da sentença de folhas 83-84: (...) Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso IX do CPC,
extingue-se o feito, sem resolução de mérito. (...)”
Processo 0816146-12.2019.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Decisão - Prestação de Alimentos
Exeqte: M.L.R. - M.L.R.
ADV: MARIANA VELASQUEZ SALUM CORRÊA (OAB 7834/MS)
Intimação das partes acerca da sentença de folhas 20-21: (...) Assim, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I,
do NCPC, extingue-se o presente feito, sem resolução de mérito. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0816885-58.2014.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: MARCOS ROBERTO ESCOBAR DA COSTA e outros
ADV: ROBERTO VALENTIM CIESLAK (OAB 13473/MS)
Vistos. Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar plano de partilha, estabelecendo
a divisão universal dos bens e mantendo-se o regime de condomínio (na forma de fração). Ainda, arrole todos os encargos
e todas as despesas sob responsabilidade do espólio e apresente plano para pagamento. Deve também, no mesmo prazo,
juntar certidão de inexistência de testamento expedida pelo CENSEC (Provimento 18/2012 do CNJ), nos termos do art. 2º da
Resolução n. 56/2016 do CNJ.
Processo 0817196-49.2014.8.12.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor
Reqte: CLÁUDIA RAMOS DA SILVA ZUMBA e outros
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
... Diante do exposto, concede-se o alvará judicial e determina-se a expedição, após o trânsito em julgado, de guia de
levantamento em favor das pessoas requerentes (maiores de idade), relativa às suas cotas partes dos valores depositados
na Conta Única/TJMS - subconta vinculada ao presente processo, com acréscimos legais (50% para cada filho do falecido).
Extingue-se o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Processo 0817915-65.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: MARCOS MANTOVANI CARDOZO
ADV: LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS (OAB 14213/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE SOARES CORRALES (OAB 14725/MS)
ADV: ROBSON LEIRIA MARTINS (OAB 14606/MS)
3. Posto isso, sendo os herdeiros capazes civilmente e, ainda, estando concordes quanto aos termos da divisão, nos termos
do artigo 654 do CPC, julgam-se, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, estes autos de inventário
dos bens deixados por Jesuína Mantovani, atribuindo aos herdeiros nele contemplados os respectivos quinhões (1/6 para cada
um deles), salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros (art. 656 do CPC). Com efeito, em razão dos gastos
efetuados pelo inventariante comprovados nos autos, com a concordância dos demais herdeiros, este tem a receber do espólio
a quantia de R$ 45.752,15 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), conforme item VIII
de fl. 237, a ser acrescida em seu quinhão. Extingue-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I,
do CPC. Considerando o valor do monte partível (iten VII de fl. 237), indefere-se o pedido de justiça gratuita. Custas nos
termos do Regimento de Custas deste Tribunal de Justiça. Sem condenação em honorários de sucumbência. Com o trânsito em
julgado, e somente com a juntada da certidão de inexistência de testamento expedida pelo CENSEC e as certidões negativas
de débitos fiscais em nome da falecida (União e Município de Campo Grande/MS), expeça-se formal de partilha. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Com base no princípio da cooperação das partes (art. 6o do CPC), fica o Cartório autorizado a intimar (e
reiterar) as partes ou pessoas interessadas, através de seus Procuradores (as), para a apresentação de dados (v.g. endereços
completos, número de telefone, contas bancárias para TED, de documentos pessoais), com o prazo de 15 dias. Após, arquivemse definitivamente, independentemente de nova conclusão, observando, se o caso for, o disposto no art. 142-A do Código de
Normas. O arquivamento definitivo também poderá ser realizado quando o Cartório promover todos atos determinados e faltar
atos de cumprimento da parte e/ou seus Procuradores (as), pois a sentença foi proferida e a tutela que competia ao juízo
prestada. Eventual pedido de dilação de prazo não prorroga o arquivamento, pois o que compete à parte é o cumprimento do ato
determinado e, quando este estiver apto a ser realizado, pode promover o desarquivamento.
Processo 0819167-06.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: HYGREVILLE RAYMUNDO D’ATHAYDE - Herdeiro: HYBERVILLE PAULO D’ATHAYDE JUNIOR e outro
ADV: DAVI OLEGÁRIO PORTOCARRERO NAVEIRA (OAB 16200/MS)
“1. Autoriza-se a compensação bancária da quantia de R$ 744,05 (setecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos),
necessária ao pagamento da guia de ITCD de fl. 130, com os valores existentes na subconta judicial. Cumpra-se, com urgência,
pois o vencimento se dará em 28.01.2021. 2. Após o pagamento do tributo, intime-se a parte inventariante para, em 15 (quinze)
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dias, apresentar últimas declarações. 3. Para as últimas declarações, deve a parte inventariante observar, indicar e juntar,
com base no princípio da cooperação das partes (art. 6º do CPC): - certidão de óbito (art. 615, parágrafo único, do CPC); rigorosamente ao previsto pelo art. 620 do CPC, com o necessário apontamento das folhas especificadas de cada informação:
a) dos documentos pessoais de cada pessoa relacionada; b) se todos são representados pelo mesmo Advogado e procuração;
c) em caso de representação diversa, quem é ou são as partes nessa situação e procuração(ões); d) eventual renúncia de
parte herdeira; e) de cada bem indicado, sua matrícula ou prova do direito; f) de dívida individualizada e eventual penhora
nos autos; g) de cada certidão de inexistência de dívida, municipal, estadual e federal (atualizadas); h) de eventual guia de
ITCD antecipadamente recolhida; i) eventual avaliação judicial de bem; j) certidão de inexistência de testamento expedida pelo
CENSEC (Provimento 18/2012 do CNJ), nos termos do art. 2º da Resolução n. 56/2016 do CNJ. 4. Observem Cartório e partes
todas as determinações contidas no despacho de fls. 85/87.”
Processo 0819369-07.2018.8.12.0001 (apensado ao Processo 0807474-54.2015.8.12.0001) - Habilitação de Crédito Inventário e Partilha
Reqte: Condomínio Residencial Saint Martin
ADV: HAROLDO PÍCOLI JUNIOR (OAB 11615/MS)
ADV: ROBERTO VALENTIM CIESLAK (OAB 13473/MS)
Vistos. Cumpra-se o determinado à f. 93.
Processo 0819900-59.2019.8.12.0001 - Autorização judicial - Viagem ao Exterior
Autora: J.F.B.I.B. - Réu: C.Y.I.B.
ADV: DANILO MEIRA CRISTÓFARO (OAB 9063/MS)
ADV: RENAN COSTA BARBOSA (OAB 17312/MS)
ADV: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
Despacho de fls. 59:”1. Observado o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), manifestem-se as partes, no prazo comum de
05 (cinco) dias, se pretendem: 1) o julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, CPC); ou 2) a instrução do feito. Com efeito,
dê-se vista à Defensoria Pública. 2. Neste caso, poderão apresentar, individualmente ou em conjunto, delimitação das questões
de fato controvertido e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3. Deverão, sob risco de preclusão, especificar os meios
de provas que pretendem empregar, apontando suas pertinências. 4. Com a manifestação das partes, dê-se vista ao Ministério
Público para ciência e manifestação e, oportunamente, voltem os autos em conclusão para o saneamento e organização do
processo (art. 357 do CPC). 5. Não havendo requerimento para produção de outras provas, retornem os autos conclusos para
sentença.”
Processo 0821013-87.2015.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Gledson de Barros da Silva - Invtardo: Jair Martins da Silva
ADV: CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL (OAB 15415/MS)
Defere-se o prazo solicitado às f. 155, para o cumprimento da determinação retro. Intime-se.
Processo 0821272-14.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação
de Herança
Autor: Pé de Café Comercial LTDA
ADV: LÍBERA COPETTI DE MOURA PEREIRA (OAB 11747/MS)
ADV: KATIA CRISTINA DE PAIVA PINTO (OAB 8837/MS)
Vistos. I - Em atenção ao requerimento retro (f. 112-113), ao Cartório para promover consulta junto SAJ, Infojud e SIEL para
fins de localização dos endereços das partes informadas. Em sendo necessário, fica o Cartório autorizado a intimar (e reiterar)
a parte, inclusive via Sitra, para indicação de dados qualificadores da pessoa objeto da pesquisa, tais como data de nascimento,
número de CPF, nome da genitora. II - Com a resposta positiva diversa do endereço constante dos autos, cumpra-se o ato já
deferido anteriormente.
Processo 0821299-89.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: M.S.S.
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
ADV: GABRIELA ALVES DOS SANTOS (OAB 21271/MS)
Vistos. I. Indefere-se o pedido de f. 43-44, tendo em vista que as providências para regularização do bem imóvel devem ser
requeridas nas vias ordinárias. II. Cumpra-se integralmente o determinado à f. 42.
Processo 0821416-17.2019.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Autor: J.S.B. - Ré: S.C.S.
ADV: ILTON HASIMOTO (OAB 20529/MS)
Vistos. I. Em razão do transcurso do tempo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao
feito. II. Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0822418-85.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Celina Felix Borges e outro
ADV: RICARDO YOUSSEF IBRAHIM (OAB 4660/MS)
ADV: PAULO TADEU BARROS MINARDI NAGATA (OAB 3533B/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte requerente para, em 15 dias, emendar os termos da inicial e aditar documentos iniciais, sob
risco de indeferimento da exordial e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: - reavaliar, se for o caso,
o enquadramento nas hipóteses do arrolamento sumário (art. 659 do CPC.) ou arrolamento comum (art. 664 do CPC.), com
a devida conversão do pedido (juntada de procuração de todos os interessados e apresentação das declarações, confomre
art. 660 ou art. 664 do CPC.) II. Em caso de inércia, o processo será extinto, independentemente de nova intimação e com
condenação de custas judiciais. III. Oportunamente, retornem conclusos na fila de iniciais. Intime-se.
Processo 0822493-27.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0835073-26.2019.8.12.0001) - Divórcio Litigioso Dissolução
Autor: G.R.S.
ADV: JOSÉ BERNARDES DOS PRAZERES JÚNIOR (OAB 15260/MS)
Ante o exposto, com fulcro no art. 330, inc. III, do CPC, indefere-se a inicial e, nos termos do artigo 485, inc. I, do mesmo
Codex, julga-se extinto o presente feito, sem resolução de mérito.
Processo 0824744-23.2017.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autora: F.P.L. - Réu: A.R.
ADV: MARIANA VELASQUEZ SALUM CORRÊA (OAB 7834/MS)
ADV: DAYSE FERNANDES ALEIXES CUNHA ALONSO (OAB 18797/MS)
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ADV: MARIO MARCIO RAMALHO (OAB 20451/MS)
Diante do exposto, acolhido o parecer ministerial, com resolução do mérito (art. 487, I do CPC/2015), julga-se parcialmente
procedente o pedido inicial, para fixar a obrigação alimentícia no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor equivalente a
um salário-mínimo vigente mensal, para cada criança, sem incidência sobre o 13º (décimo terceiro) salário, até o dia 10, a partir
da citação do requerido, mediante recibo ou depósito em conta-corrente. Acaso pleiteado, oficie-se para que sejam descontados
diretamente em folha de pagamento do requerido os alimentos ora fixados.
Processo 0824799-03.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Reqte: L.I.O.B.P. e outro
ADV: PATRÍCIA FERREIRA CAMOZZATO (OAB 15253/MS)
F. 92: “...I Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 dias, cumprirem integralmente as solicitações de f. 29,
apresentando nos autos as certidões de distribuição de ações cíveis estaduais. II Oportunamente, conclusos para possível
sentença.”
Processo 0825394-02.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autor: B.G.S.C.
ADV: OTÁVIO GOMES FIGEIRÓ (OAB 16942/MS)
ADV: DIEGO DIAS BARBOSA GAMOM (OAB 15275/MS)
Vistos. I. Em razão do transcurso do tempo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao
feito. II. Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0827091-29.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Genesis Gabriel Bressanin Bittencourt - Exectdo: Celso Luiz Bitencourt Anibal
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
ADV: ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI (OAB 9916B/MS)
ADV: LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI (OAB 8294B/MT)
1. Em atenção à decisão de fls. 77/78 e considerando os documentos de fls. 81/91, deferem-se os benefícios da justiça
gratuita para a parte executada. 2. Ao Cartório para atualizar o débito executado, conforme fls. 108/110. 3. Defere-se o pedido
de fl. 95, por seus termos. Com efeito, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
(CPC, 523, § 3º, c/c 513 e 831 e ss.). 4. Do resultado do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para
manifestação (prazo de 5 dias). 5. Caso reste negativa a diligência e a parte não se manifeste pelo prosseguimento, remetam-se
os autos ao arquivo. 6. Se a parte exequente pretender a realização do protesto nos termos do art. 528, § 1º, do CPC, deverá
comparecer ao cartório judicial, pessoalmente ou por seu advogado, solicitando a elaboração da certidão a que se refere o
artigo 517, § 2°, do CPC, devendo o cartório promover a sua confecção independentemente de novo despacho no prazo de
3 (três) dias, findo o qual a parte exequente deverá retirá-la em cartório, sendo de sua responsabilidade o encaminhamento
da certidão ao cartório extrajudicial de protesto. 7. Sem prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC,
requisite-se do executado informações a respeito dos seus rendimentos mensais, para fins de desconto em folha de pagamento
da obrigação alimentar (prazo de 10 dias). 8. Oportunamente, retornem conclusos para análise de fl. 104, parte final (consulta
através de Sisbajud e Infoseg).”
Processo 0828139-52.2019.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Autora: I.M.B.P. - Réu: O.P.
ADV: LUIZ ANTONIO BULCAO SOBRINHO (OAB 19448/RS)
ADV: PAULO TADEU HAENDCHEN (OAB 2926B/MS)
ADV: LUIZ CLÁUDIO ALVES PEREIRA (OAB 7682/MS)
Intimação da parte requerente acerca da Contestação de folhas 197-238.
Processo 0828153-02.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Marcio Meaurio e outro
ADV: PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 24987/MS)
ADV: ÉVERTON JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 22056/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte requerente para, em 15 dias, emendar os termos da inicial e aditar documentos iniciais, sob risco
de indeferimento da exordial e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: - juntar comprovante do último
domicílio de cujus a herança se refere (art. 48 do CPC.). - esclarecer se há pessoas com prioridade ao exercício da função
de inventariante e, em caso positivo, justificar o impedimento legal, ou impossibilidade pessoal ou fática, para fundamentar a
nomeação daquela (parte autora) sem a observância da ordem do artigo 627 do CPC. - esclarecer e demonstrar com documentos
o exercício da posse e administração do espólio, com base no artigo 615 do CPC. - juntar certidão acerca da inexistência de
testamento, expedida pelo CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados (Provimento CNJ 56/2016, artigo 2). - indicar
o endereço para citação da convivente do falecido (informação f. 06). - reavaliar, se for o caso, o enquadramento nas hipóteses
do arrolamento sumário (art. 659 do CPC.) ou arrolamento comum (art. 664 do CPC.), com a devida conversão do pedido
(juntada de procuração de todos os interessados e apresentação das declarações, confomre art. 660 ou art. 664 do CPC.) II.
Em caso de inércia, o processo será extinto, independentemente de nova intimação e com condenação de custas judiciais. III.
Oportunamente, retornem conclusos na fila de iniciais. Intime-se.
Processo 0828457-35.2019.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Constrição /
Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Exeqte: M.C.F.S. - Exectdo: P.R.F.S.
ADV: TIE OLIVEIRA HARDOIM (OAB 20329/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação das partes acerca da decisão de folhas 61-62: “(...) 2. Ante o exposto, suspende-se a presente execução de
alimentos por 90 (noventa) dias. 3. Intimem-se as partes. 4. Dê-se ciência ao Ministério Público. 5. Oportunamente, retornem
conclusos na fila de decisão (fila 101).”
Processo 0828613-86.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Antônio Lino Vaz
ADV: EMERSON OTTONI PRADO (OAB 3776/MS)
ADV: SILVANA SCAQUETTI PRADO (OAB 4314/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte requerente para, em 15 dias, emendar os termos da inicial e aditar documentos iniciais, sob risco
de indeferimento da exordial e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: - juntar comprovante do último
domicílio de cujus a herança se refere (art. 48 do CPC.). - esclarecer e demonstrar com documentos o exercício da posse e
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administração do espólio, com base no artigo 615 do CPC. - juntar certidão acerca da inexistência de testamento, expedida
pelo CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados (Provimento CNJ 56/2016, artigo 2). - adequar o valor dado à
causa, que deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido. - reavaliar, se for o caso, o enquadramento nas hipóteses
do arrolamento sumário (art. 659 do CPC.) ou arrolamento comum (art. 664 do CPC.), com a devida conversão do pedido
(juntada de procuração de todos os interessados e apresentação das declarações, confomre art. 660 ou art. 664 do CPC.) II.
Em caso de inércia, o processo será extinto, independentemente de nova intimação e com condenação de custas judiciais. III.
Oportunamente, retornem conclusos na fila de iniciais. Intime-se.
Processo 0829924-20.2017.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: S.P.F.L. - Reqdo: L.S.L.
ADV: JOÃO HENRIQUE MIRANDA SOARES CATAN (OAB 17530/MS)
ADV: BAIRON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB 3795/AM)
ADV: ARTHUR VASCONCELOS DIAS ALMEIDINHA (OAB 15533/MS)
... Desse modo, o pedido de tutela deve ser deferido para autorizar o direito de visitas do requerido, de momento nos moldes
sugeridos às f. 06-07, isto é, o requerido poderá visitar seus filhos 1 (uma) vez por mês, e, nas férias de meio e de final de
ano, metade dos dias de férias as crianças ficarão com a autora, e a outra metade com o pai. Excepcionalmente, e diante da
concordância da autora (f. 411-412), as crianças poderão passar o período de 02 de janeiro de 2021 até 31 de janeiro de 2021
com o genitor.
Processo 0831490-96.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0044107-39.2011.8.12.0001) - Habilitação de Crédito Adjudicação Compulsória
Reqte: José Oilton Gomes e outro
ADV: THIAGO ROSI DOS SANTOS (OAB 17419/MS)
1. Recebe-se a emenda à inicial de fls. 108/119. 2. Citem-se as partes herdeiras-requeridas para integrarem a relação
processual e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca dos pedidos das partes requerentes. 3. Decorrido o
prazo supra, com ou sem manifestação (neste último caso, desde que certificado), dê-se vista à Fazenda Pública Estadual. 4.
Deferem-se os benefícios da justiça gratuita. 5. Oportunamente, retornem conclusos.
Processo 0832157-58.2015.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Edvaldo Palácio - Invtarda: Neide Palácio
ADV: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JUNIOR (OAB 7782/MS)
Intimação do inventariante para manifestar sobre a manifestação do Ministério Público de f. 490-492 no prazo de 5 (cinco)
dias.
Processo 0832883-03.2013.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: SELMA DA SILVA SENA - Herdeiro: Kelly Glay da Silva Sena Sakihama e outros
ADV: JOSELITA PRUDENTE FERREIRA (OAB 6708/MS)
ADV: KARINA SOUZA KASPER (OAB 17434/MS)
ADV: DIEGO DOS SANTOS PEREIRA (OAB 17506/MS)
Vistos. Defere-se a dilação de prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o lapso temporal informado sem manifestação,
retornem os autos conclusos.
Processo 0833287-10.2020.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Autor: D.M.A.
ADV: SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR (OAB 4287/MS)
2. Por conseguinte, declina-se da competência e determina-se a remessa dos autos à 3ª Vara de Família e Sucessões desta
Capital, competente, no caso, para conhecer, processar e julgar o feito.
Processo 0834158-40.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Sandra Lucia Spinosa Rebelo
ADV: VANESSA ZAN SCHOSSLER (OAB 10219/MS)
1. Intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, emendar os termos da inicial e aditar seus documentos, sob
risco de indeferimento e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: 1.a. juntar procuração com poderes
especiais, a que se refere o art. 618, inc. III, do CPC. 1.b. juntar certidão acerca da inexistência de testamento, expedida
pelo CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados (Provimento CNJ 56/2016, artigo 2º). 1.c. sobre o pedido de
assistência judiciária gratuita, deve a parte requerente: 1.c.a) indicar o rol de bens que pretende a partilha, com a comprovação
da propriedade em nome da parte falecida (certidão de matrícula imobiliária atualizada, CRV, extrato bancário etc.), bem como
os seus respectivos valores; 1.c.b) e, em razão do interesse na demanda, juntar comprovante relativo às partes sucessoras
(todas), de rendimentos atualizados (exemplo: holerites, carteira de trabalho, contratos, notas fiscais, ou, se desejar, declaração
de isento ou de renda etc.), sob risco de indeferimento do pedido de assistência. 1.c.c) esclarecer se crédito objeto da partilha é
líquido e certo, posto que, em consulta ao PJe da Justiça do Trabalho, parece que mantida SUSPENSÃO dos autos executórios
em face da interposição de embargos de terceiro. 1.d. adequar o valor dado à causa, que deve contemplar o valor do patrimônio
a ser transmitido. 1.e. reavaliar, se for o caso, o enquadramento nas hipóteses do arrolamento sumário (art. 659 do CPC) ou
arrolamento comum (art. 664 do CPC), com a devida conversão do pedido (juntada de procuração de todos os interessados
e apresentação das declarações, conforme art. 660 ou art. 664 c/c art. 620 do CPC). Nesse caso, deverá juntar certidões
negativas de débitos fiscais em nome da parte falecida para fins de homologação (art. 192 do CTN). 1.f. observar a certidão
de fl. 33 dos autos. 2. Em caso de inércia da parte, o processo será extinto, independentemente de nova intimação e com
condenação de custas judiciais. 3. Oportunamente, retornem conclusos na fila de iniciais. Intime-se.
Processo 0834785-15.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: R.S.M. - Réu: A.L.C.R.
ADV: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 19334/MS)
Assim, reconheço a incompetência deste juízo para o julgamento da presente demanda, e, consequentemente, determino a
remessa do feito para uma das Varas Cíveis desta Comarca, foro competente para conhecer, processar e julgar a ação proposta
pela parte requerente.
Processo 0834906-72.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: S.M.O.
ADV: MAURO SANDRES MELO (OAB 15013/MS)
ADV: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR (OAB 15140/MS)
Diante do exposto, defere-se parcialmente a tutela de urgência, para: a) fixar os alimentos provisórios, devidos pela parte
ré, no valor mensal correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente, até o dia 10 de cada mês, a contar da citação, mediante
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recibo ou depósito em conta bancária. Se solicitado, oficie-se ao órgão empregador para que promova o desconto em folha de
pagamento; I. Da sessão de mediação: encaminhe-se para o NUPEMEC, para pautar e realizar a sessão de mediação perante
o CEJUSC (com exceção do CEJUSC Associação Comercial). II. Intime-se a parte ré, com urgência, da presente decisão, e
cite-se-a para apresentar resposta ao pedido. Conste do mandado de citação, a advertência de que a resposta deverá ser
apresentada no prazo de 15 (quinze dias) úteis, contados da sessão de mediação, sob o risco de aplicação dos efeitos da
revelia (art. 344, do CPC). III. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. IV. Com base no princípio da cooperação das
partes (art. 6° do CPC), fica o Cartório autorizado a intimar (e reiterar) as partes ou pessoas interessadas, através de seus
Procuradores (as), ou pessoalmente (se não indicado representante), para a apresentação de dados (v.g. endereços completos,
número de telefone, contas bancárias para TED, de documentos pessoais), com o prazo de 15 dias. V. Por fim, com fulcro no
art. 189, III, do Código de Processo Civil, corra-se a tramitação do presente feito em regime de segredo de justiça. VI. Intimese a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a certidão de nascimento de seu filho com o requerido. VII. Defiro os
benefícios da justiça gratuita.
Processo 0835050-46.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autor: R.M.M.
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
ADV: PABLO ARTHUR BUARQUE GUSMÃO
1. Não há pedido de tutela de urgência. 2. Designe-se sessão de mediação visando à solução da controvérsia, a ser
realizada junto ao NUPEMEC (com exceção do CEJUSC - Associação Comercial). 3. Cite-se e intime-se a parte requerida para
comparecer à sessão designada, acompanhada de advogado/Defensor Público, advertindo-a que, em caso de não ocorrer a
composição, poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência (artigo 697 c/c 335, do
CPC), com as advertências legais. 4. Após a audiência, em não havendo composição e ocorrendo apresentação de contestação
pela parte requerida, intime-se a autora, para manifestar-se, em 15 (quinze) dias. 5. Em atenção ao pedido de fl. 29, ao Cartório
para, com urgência, promover o cadastramento do patrono da parte requerida junto aos autos (procuração de fl. 20), a fim de
que possa ter acesso ao feito. 6. Deferem-se os benefícios da justiça gratuita.
Processo 0835264-13.2015.8.12.0001 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha
Reqte: Floracy Rosa dos Santos - Herdeiro: Antonia de Fatima Cavalcante de Araujo e outros
ADV: FLAVIA MARIA ASSIS DE REZENDE (OAB 12054/MS)
ADV: FLÁVIA MARIA ASSIS DE REZENDE BORTOLUZZI (OAB 12054/MS)
ADV: ANA CLAUDIA PITANGA DA SILVA BARBOSA (OAB 13093/MS)
Vistos. I. Diante da juntada de documentos de f. 220-351, entende-se que a parte requerente está na posse e administração
dos bens do espólio, possuindo legitimidade para requerer o inventário, nos moldes do artigo 615 do CPC. II. Quanto ao pedido
para reconhecimento da união estável (f. 219), tal já foi apreciado por este Juízo às f. 208-210. III. Intime-se a parte requerente
para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o requerimento para reconhecimento da união estável junto a uma das varas de
família desta comarca, conforme determinado à f. 126. IV. Oportunamente, retornem os autos conclusos
Processo 0835591-79.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: A.C.M.
ADV: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO PINTO (OAB 15319/MS)
... 3. Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela de urgência, para o fim de, modificando a decisão proferida nos autos
n. 0820829-84.2018.8.12.0001 (fl. 13), conceder a guarda unilateral provisória do menor (...) (de 4 anos de idade fl. 11), à
requerente, sua mãe. 4. Designe-se sessão de mediação, visando a solução da controvérsia, a ser realizada no CEJUSC
(com exceção do CEJUSC - Associação Comercial). 5. Citem-se e intimem-se as partes requeridas para comparecerem à
sessão designada, acompanhadas de advogado/Defensor Público, advertindo-as que, em caso de não ocorrer a composição,
poderão apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência (artigo 697 c/c 335, do CPC),
com as advertências legais. 6. Dê-se vista ao Ministério Público. 7. PARTE AUTORA. Se não indicado na inicial, solicita-se seja
informado o número de telefone celular, bem como endereço eletrônico (e-mail). 8. Deferem-se os benefícios da justiça gratuita.
Processo 0835645-79.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Busca e Apreensão de Menores
Autora: B.E.H.L. - Réu: A.C.M.
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
F. 80: “...I Em atenção ao pedido de f. 42, oficie-se à empresa indicada na referida petição, para que promova o desconto
da obrigação alimentícia fixada na decisão de f. 29/32, em folha de pagamento do requerido. II Após, cumpra-se conforme
determinado às f. 76.”
Processo 0836728-04.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0839262-86.2015.8.12.0001) - Embargos de Terceiro
Cível - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: E.B.S.S.
ADV: WAGNER ALMEIDA TURINI (OAB 5541/MS)
Intimação da parte embargada acerca da sentença de f. 181-182 e dos embargos de declaração de f. 184-188, para,
querendo, manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0836805-08.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0823353-62.2019.8.12.0001) - Interdição - Remoção
Reqte: Angelo Piaser - Anderson Ramos Piaser e outros
ADV: TÂNIA MARA MOURA FREITAS (OAB 11800/MS)
Ante o exposto, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88), devolvamse os autos ao Distribuidor, a fim de que promova a livre distribuição do presente feito, conforme previsão do art. 285 do CPC.
Processo 0836848-47.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0836849-32.2017.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: J.S.A. - Exectdo: G.P.A.
ADV: GILBERTO FRANCISCO DE CARVALHO (OAB 4763/MS)
ADV: JANETE AMIZO VERBISKE (OAB 7372/MS)
Intimação das partes acerca do despacho de folha 153: “Vistos. Em razão do atual contexto ainda instável causado pela
pandemia do coronavírus (Covid-19), mantenho a suspensão da presente execução de alimentos por mais 90 (noventa dias).
Intimem-se as partes.”
Processo 0837439-09.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Regulamentação de Visitas
Autora: W.A.S. - Réu: R.A.O.C.
ADV: LUIS RENATO ADLER RALHO (OAB 7693/MS)
ADV: MAISA OVIEDO MILANDRI (OAB 17666/MS)
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Vistos. Homologa-se, por sentença, para que produza os seus devidos efeitos, a desistência da ação apresentada pela
requerente à f. 55, o que se faz com respaldo no artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e declara-se a
extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código. Defiro os benefícios da
justiça gratuita. Custas pela parte autora, nos termos do art. 90, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança estará
sobrestada por força do art. 98, § 3º do CPC. Sem honorários advocatícios, porque sem resistência. Transite-se em julgado
imediatamente em razão da preclusão lógica. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0837963-98.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Selva Benites Firmino
ADV: ROSINEY RODRIGUES DE OLIVEIRA YONAKA (OAB 15956/MS)
Vistos. I. Intime-se a parte requerente para, em 15 dias, emendar os termos da inicial e aditar documentos iniciais, sob
risco de indeferimento da exordial e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: - juntar comprovante
do último domicílio de cujus a herança se refere (art. 48 do CPC.). - esclarecer e demonstrar com documentos o exercício da
posse e administração do espólio, com base no artigo 615 do CPC. - juntar certidão acerca da inexistência de testamento,
expedida pelo CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados (Provimento CNJ 56/2016, artigo 2). - sobre o pedido
de assistência judiciária gratuita, deve a parte requerente: a) indicar o rol de bens que pretende a partilha, bem como os seus
respectivos valores, sem a necessidade de detalhamento (situação, m2, etc., que deverá ser feita nas primeiras declarações);
b) e, em razão do interesse na demanda, juntar comprovante relativo às partes sucessoras (todas), de rendimentos atualizados
(exemplo: holerites, carteira de trabalho, contratos, notas fiscais, ou, se desejar, declaração de isento ou de renda etc.), sob
risco de indeferimento do pedido de assistência. - adequar o valor dado à causa, que deve contemplar o valor do patrimônio
a ser transmitido. - juntar procuração, com o acréscimo dos poderes especiais referidos no inciso III do artigo 618 e parágrafo
2° do artigo 620, ambos do CPC. - reavaliar, se for o caso, o enquadramento nas hipóteses do arrolamento sumário (art. 659
do CPC.) ou arrolamento comum (art. 664 do CPC.), com a devida conversão do pedido (juntada de procuração de todos os
interessados e apresentação das declarações, confomre art. 660 ou art. 664 do CPC.) II. Em caso de inércia, o processo será
extinto, independentemente de nova intimação e com condenação de custas judiciais. III. Oportunamente, retornem conclusos
na fila de iniciais. Intime-se.
Processo 0838012-13.2018.8.12.0001 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela
Reqte: R.B.O.
ADV: FÁBIO FERREIRA NUNES (OAB 16578/MS)
ADV: GUILHERME CURY GUIMARÃES
Intimação das partes acerca da decisão de folhas 52-53: “(...) Vistos. Em atenção ao pedido do Ministério Público, às f. 49-50,
e nos termos do art. 756, §2º, do CPC, defere-se a realização de prova pericial, necessária à avaliação da capacidade da parte
interditada para praticar atos da vida civil. A fim averiguar a higidez mental da parte requerida, nomeia-se o Dr. Rodrigo Fereira
Abdo (Portaria 13/2008, DJe 14/05/2008), médico psiquiatra, Rua Rui Barbosa, n. 3.865, CEP 79.002-363, telefone (67) 992303699, e-mail: rodrigoperito@brturbo.com.br. Considerando os termos da Resolução n. 232/2016 do CNJ, dada à complexidade
da matéria e o grau de zelo do profissional nomeado, fixam-se os honorários periciais em R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos
e oitenta reais), a serem suportados, ao final, pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de precatório eletrônico (art. 95,
§§ 3º e 4º, do CPC). O perito requererá o recebimento de seus honorários observando as orientações contidas na Portaria
n. 629/2014. Intime-se o Expert para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se aceita o encargo, e se o caso, com atenção às
medidas de contenção ao Covid-19, designar data e horário para realização da perícia. O prazo para entrega do laudo será de
30 (trinta) dias, a contar de sua realização. Faculta-se às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos,
no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 465, § 1º, do CPC. Proceda-se à intimação da parte autora e da interditada acerca
da data designada para realização do exame (art. 474 do CPC). Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o decurso do prazo
de impugnação (art. 465, § 1º, do CPC), intime-se o Estado do Mato Grosso do Sul, através da Procuradoria-Geral do Estado,
dando-se ciência da nomeação do Expert e do valor de seus honorários. Nos termos do art. 470, inc. II, do CPC, este Juízo
formula os seguintes quesitos: 1) a parte requerida é portadora de doença mental? 2) Em caso positivo, em que consiste essa
doença e qual o seu grau? 3) Essa incapacidade é permanente ou provisória? 4) Em virtude da doença mental, a pessoa
examinada é incapaz de dirigir sua pessoa e/ou gerir os seus negócios? 5) Não sendo o caso de doença mental, a pessoa
examinada possui outra anomalia que a impede de dirigir sua pessoa e/ou gerir os seus negócios? Em caso positivo, qual(is)?
6) Essa anomalia impede a pessoa examinada de enunciar precisamente sua vontade? Esse impedimento, se houver, é total
ou parcial? 7) Outros dados de interesse da causa e dignos de relato pelo perito e que possam levar ao esclarecimento quanto
à possibilidade de levantamento da curatela. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes e o MP para manifestação, em 15
(quinze) dias. Oportunamente, retornem conclusos.”
Processo 0838035-27.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Odila Vieira Fernandes - Herdeiro: Genildo Fernandes e outros
ADV: EDERSON DA SILVA LOURENÇO (OAB 20420/MS)
ADV: SANDRA MARA DE LIMA RIGO (OAB 3580/MS)
Vistos. Em razão da juntada das procurações de f. 47 e 50, os herdeiros que ali constam deram a sua aceitação, ainda que
tácita, à herança, no momento em que outorgaram a procuração ao advogado para sua habilitação nos autos. Isto é, praticaram
atos próprios de quem se reputa herdeiro e demonstraram, assim, de forma concludente, sua intenção em aderir à herança.
Nos termos do art. 1.804 do Código Civil, uma vez aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a
abertura da sucessão. A aceitação se dá de forma expressa ou tácita, nos termos do art. 1.805 do mesmo diploma: “A aceitação
da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita; quando tácita, há de resultar tão-somente de atos próprios da
qualidade de herdeiro”. Vale destacar, ainda, que a aceitação da herança é irrevogável, nos termos do art. 1.812 do Código Civil.
Colha-se o seguinte entendimento doutrinário: (...) A presunção relativa (iuris tantum) é de que o herdeiro aceitou a herança.
Só com ato positivo em sentido contrário (renúncia expressa) é que se tem por não aceita a herança. São demonstrações de
aceitação tácita da herança a outorga de procuração para advogado habilitar-se no inventário do falecido, o ajuizamento do
inventário, a concordância com a avaliação dos bens que compõem a herança etc. A aceitação ou adição (Aditio) da herança,
expressa ou tácita, torna definitiva a qualidade de herdeiro, de modo que não poderá haver, posteriormente, renúncia à referida
herança. O herdeiro que aceitar a herança, e, em seguida não quiser mais ostentar essa situação poderá celebrar negócio
jurídico de doação, transferência, alienação ou de cessão dos direitos hereditários de que seja titular. (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de A. Nery, Código Civil Comentado, 11º Edição, Revista dos Tribunais, pág. 2.072) destaquei. Portanto, ao assumir
a condição de herdeiros, estes só podem praticar a renúncia translativa. Nesse cenário, este magistrado entende que a renúncia
translativa somente se efetiva através de escritura pública, o que não ocorreu no presente feito. Em conclusão, intime-se a parte
inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar escritura publica de renúncias em relação aos herdeiros indicados
às f. 76-77.
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Processo 0838100-80.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autora: C.L.V.
ADV: MATHEUS NEUWIRTH (OAB 17817/MS)
... Ante o exposto, defere-se, em parte, o pedido de tutela de urgência, para o fim de: 3.1. conceder a guarda provisória
da menor (...), nascida em 27.02.2014, à requerente, sua mãe. 3.2. autorizar que a convivência do genitor ao filho ocorra nos
moldes sugeridos na petição inicial, a saber: (a) visitas em finais de semana alternados, das 9h do sábado às 19h do domingo;
(b) a autora Alice ficará com pai em duas manhãs durante a semana (nos dias de trabalho da autora (...)), tal como já se verifica
na atual rotina da menor, nestes dias a genitora deixará a Alice na casa de sua avó paterna e a buscará no mesmo local às
12hrs do mesmo dia; (c) a primeira metade das férias escolares com o pai, tanto de verão (final de ano) quanto de inverno
(julho), nos anos pares e a segunda metade nos anos ímpares; (d) Natal com a mãe e Ano Novo com o pai, invertendo-se
no ano seguinte; (e) domingo dedicado ao Dia das Mães em companhia da genitora e domingo dedicado ao Dia dos Pais em
companhia paterna; (f) aniversários dos pais com o genitor aniversariante; e (g) aniversários nos anos ímpares com a mãe e
nos anos pares com o pai; 3.3. determinar ao requerido o pagamento de alimentos provisórios, no importe de 1 (um) saláriomínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada mês, que deverão ser depositados na conta bancária de titularidade da genitora.
4. Designe-se sessão de mediação visando à solução da controvérsia, a ser realizada junto ao NUPEMEC (com exceção do
CEJUSC - Associação Comercial), através de videoconferência, considerando que a parte autora alega ser vítima de violência
doméstica e não haverá contato presencial com a parte requerida. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer
à sessão designada, acompanhada de advogado/Defensor Público, advertindo-a que, em caso de não ocorrer a composição,
poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência (artigo 697 c/c 335, do CPC), com
as advertências legais. 6. Após a audiência, em não havendo composição e ocorrendo apresentação de contestação pela parte
requerida, intime-se a autora, para manifestar-se, em 15 (quinze) dias. 7. Dê-se vista ao Ministério Público. 8. PARTE AUTORA.
Se não indicado na inicial, solicita-se que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja informado o número de seu telefone celular e de seu
endereço eletrônico (e-mail). 9. Por fim, ao Cartório para retificar o valor atribuído à causa, observando a manifestação de fl. 94.
Processo 0838128-48.2020.8.12.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: D.K. - E.A.S.K.
ADV: EMILENE MAEDA RIBEIRO (OAB 17420/MS)
Intimação das partes acerca da sentença de folha 21: “(...) O casamento civil está demonstrado pela certidão, f. 11. Houve
intervenção do Ministério Público, observada a regra do artigo 178, inciso II, do CPC. Dispositivo: I - Decreta-se o divórcio das
partes requerentes, homologa-se o acordo de f. 01/04, e extingue-se o presente feito, com base no art. 487, III, “b”, do Código
de Processo Civil. II - Ficam as partes requerentes responsáveis pelo pagamento das custas processuais, no percentual de 50%
(cinquenta por cento) para cada. Todavia, suspende-se a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, observado
o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. III - Transite-se em julgado imediatamente em virtude da preclusão. IV - Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. V- Expeça-se o mandado de averbação ao Ofício do Registro Civil. VI - Após, arquivem-se os autos.”
Processo 0838297-35.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: A.R.V.
ADV: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO (OAB 10001/MS)
“...1. Intimem-se as partes, com urgência, acerca da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos de
Agravo de Instrumento n. 1416397-47.2020.8.12.0000 (fls. 64/69). 2. No que não divergir, cumpra-se a decisão de fls. 22/24.”
Processo 0839359-13.2020.8.12.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: M.M.S. e outro
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação das partes acerca da sentença de folha 30: “(...) O casamento civil está demonstrado pela certidão, f. 15. Houve
intervenção do Ministério Público, observada a regra do artigo 178, inciso II, do CPC. Dispositivo: I - Decreta-se o divórcio das
partes requerentes, homologa-se o acordo de f. 01-08, e extingue-se o presente feito, com base no art. 487, III, “b”, do Código
de Processo Civil. II - Ficam as partes requerentes responsáveis pelo pagamento das custas processuais, no percentual de 50%
(cinquenta por cento) para cada. Todavia, suspende-se a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, observado
o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. III - Transite-se em julgado imediatamente em virtude da preclusão. IV - Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. V- Expeça-se o mandado de averbação ao Ofício do Registro Civil. VI - Após, arquivem-se os autos.”
Processo 0839442-05.2015.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Ireni Zandona de Castro
ADV: FERNANDO DIEGUES NETO (OAB 14934A/MS)
ADV: KAYÁN MARCEL TESTA (OAB 21260/MS)
Vistos. Sobre a quitação dos débitos do espólio, intime-se a parte inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte
aos autos as guias (boletos), a fim de que seja realizada a compensação bancária com os valores existentes na conta judicial
(extrato de f. 78).
Processo 0840016-52.2020.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: A.H.O.
ADV: IRINEU DOMINGOS MENDES (OAB 6707/MS)
ADV: NAYSE JANAINA ARALDI DINIZ (OAB 19899/MS)
Decisão de fls. 46: “...2. Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais supramencionados, reconhece-se a conexão
das ações em pauta e determina-se a remessa dos presentes autos para a 2ª Vara de Família e Sucessões desta Capital.”
Processo 0840192-36.2017.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: L.H.F.J. - Reqdo: F.R.S.
ADV: IRENE MARIA DA SILVA (OAB 18793/MS)
ADV: SORAYA VIEIRA THRONICKE (OAB 17844/MS)
ADV: DANNY FABRICIO CABRAL GOMES (OAB 6337/MS)
Diante do exposto, julga-se procedente o pedido inicial para o fim de determinar a partilha dos bens, qualificados nos autos,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em relação ao divórcio do ex- casal, bem como a guarda, ela será unilateral
ficando a cargo da genitora/requerente, conforme homologação na audiência de instrução e julgamento às f. 189/190. Em
relação ao bem imóvel registrado sob a matrícula n. 266.677, este será partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento)
a parte autora e 50% ao requerido com base no valor das parcelas adimplidas durante a constância do casamento. Em relação
ao valor da entrada, este será partilhado na razão de 66% a requerente e 33% ao requerido. As dívidas (IPTU) serão rateadas
na proporção de 50% para cada parte. Em relação ao crédito de verba trabalhista indenizatória não sãopartilháveis os valores
referentes a créditos trabalhistas, pois constituem apenas frutos civis do trabalho,ex vido art.1.659, VI, do Código Civil. Com
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relação aos alimentos, fixo em 2 (dois) salários mínimos para cada filho, a serem pagos no dia 10 de cada mês mediante recibou
ou depósito em conta bancária, desde a citação. Declara-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo requerido, nos termos do artigo
85, § 2º, inciso IV, e § 8º, do CPC. Oportunamente, expeça-se o mandado para a respectiva e necessária averbação ao Cartório
de Registro Civil em relação a partilha dos bens. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após formalidades, arquivem-se.
Processo 0840290-50.2019.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Autor: D.R.P. - Ré: M.A.J.S.
ADV: RENATA DANIELE DE ALMEIDA (OAB 23979/MS)
ADV: DANIEL ALVES (OAB 23987/PR)
Vistos. I. Acolhe-se a manifestação do Parquet de f. 61-62. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, informar o atual endereço da requerida e do menor. II. Oportunamente, retornem os autos conclusos.
Processo 0841001-21.2020.8.12.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: D.C.S. e outro
ADV: CÉLIO DE SOUZA ROSA
Intimação das partes acerca da sentença de folha 13: “O casamento civil está demonstrado pela certidão, f. 08. Dispositivo:
I - Decreta-se o divórcio das partes requerentes, homologa-se o acordo de f. 01-04, e extingue-se o presente feito, com base
no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. II - Ficam as partes requerentes responsáveis pelo pagamento das custas
processuais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada. Todavia, suspende-se a exigibilidade em razão do benefício
da gratuidade da justiça, que concedo nesta oportunidade, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. III - Transite-se
em julgado imediatamente em virtude da preclusão. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. V- Expeça-se o mandado de
averbação ao Ofício do Registro Civil. VI - Após, arquivem-se os autos.”
Processo 0841123-34.2020.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: H.C. - Reqda: D.R.S.C.
ADV: ELBA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 6145/MS)
ADV: VINÍCIUS CARNEIRO MONTEIRO PAIVA (OAB 14445/MS)
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
ADV: MARCELO HAMILTON MARTINS CARLI (OAB 7767/MS)
.. Diante do exposto: I Com fundamento nos dispositivos legais supra enfatizados do Estatuto do Idoso e Estatuto da
Pessoa com Deficiência, e visando evitar o perecimento do direito, defiro a liminar pleiteiada para determinar o afastamento da
requerida (...) do lar conjugal, levando seus pertences pessoais, possibilitando que a curadora do autor, o curatelando Hamilton
Carli, passe a exercer os cuidados diários com o pai. Expeça-se mandado de afastamento, ficando, desde logo, deferido o
cumprimento do mandado com reforço policial, caso necessário. II Em seguida, quanto ao pedido de processamento da ação de
divórcio no presente Juízo da 6ª Vara de Família e Sucessões, bem como, quanto ao pedido de fixação de alimentos provisionais
em prol da requerida, conceda-se, previamente, vista ao MP.
Processo 0841346-84.2020.8.12.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: L.W.S.
ADV: JOÃO PAULO SALES DELMONDES (OAB 17876/MS)
1. De acordo com os documentos de fls. 84/89 c/c itens “7.1” e “7.2” de fl. 27, verifica-se que a parte autora aufere
rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas funções professora, junto à empresa (...), e de diretora,
junto à empresa (...) ... ...”, sócia-administradora, conforme fls. 38/39). Nesse cenário, considerando o valor substancial da
pensão alimentícia requerida (R$ 4.107,33, conforme item “4.21”, à fl. 21), do padrão de vida familiar diferenciado (itens “4.2”
até “4.10”, às fls. 14/16), dos interesses da parte autora sendo defendidos por escritório advocatício particular e, por fim, de
não ter evidenciado situação peculiar que confirmasse a alegada hipossuficiência econômica, não há como serem deferidos
os benefícios da justiça gratuita neste momento. É que tal quadro é indicativo de incompatibilidade com a pretensão de não
pagar custas, até porque estas, dado o valor da causa indicado, totalizam quantia diminuta quando analisado em comparação
com os interesses em pauta, não se vislumbrando coerência na alegação de que importância relativa às custas (imprescindível
à estruturação e manutenção do Poder Judiciário) poderá dificultar a sua subsistência. Assim, intime-se a parte autora para
que comprove o preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3.
Oportunamente, retornem conclusos à fila de iniciais.
Processo 0842645-33.2019.8.12.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração
Reqte: J.M.
ADV: ELAINE CORREIA PEREIRA (OAB 15228/MS)
2. Assim, reconhece-se de ofício a incompetência territorial deste juízo e, consequentemente, determina-se a remessa
destes autos à Comarca de Corumbá/MS (conforme petição de fl. 27), foro competente para conhecer, processar e julgar a ação
proposta pela parte autora. Às providências.
Processo 0842745-51.2020.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: M.F.L. - T.F.L. e outro - Reqte: L.L.L.
ADV: WILSON TAVARES DE LIMA (OAB 8290/MS)
1. Intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, emendar os termos da inicial e aditar seus documentos, sob
risco de indeferimento e extinção do processo (art. 321 e parágrafo único do CPC). Deve: 1.a. esclarecer e demonstrar com
documentos o exercício da posse e administração dos bens do espólio, com base no artigo 615 do CPC. 1.b. juntar procuração
com poderes especiais, a que se refere o art. 618, inc. III, do CPC. 1.c. juntar certidão acerca da inexistência de testamento,
expedida pelo CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados (Provimento CNJ 56/2016, artigo 2º). 1.d. sobre o
pedido de assistência judiciária gratuita, deve a parte requerente: 1.d.a) indicar o rol de bens que pretende a partilha, com a
comprovação da propriedade em nome da parte falecida (certidão de matrícula imobiliária atualizada, CRV, extrato bancário
etc.), bem como os seus respectivos valores; 1.d.b) e, em razão do interesse na demanda, juntar comprovante relativo às
partes sucessoras (todas), de rendimentos atualizados (exemplo: holerites, carteira de trabalho, contratos, notas fiscais, ou, se
desejar, declaração de isento ou de renda etc.), sob risco de indeferimento do pedido de assistência. 1.e. adequar o valor dado
à causa, que deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido. 1.f. reavaliar, se for o caso, o enquadramento na hipótese
do arrolamento comum (art. 664 do CPC), com a devida conversão do pedido (juntada de procuração de todos os interessados
e apresentação das declarações, conforme art. 664 c/c art. 620 do CPC). Nesse caso, deverá juntar certidões negativas de
débitos fiscais em nome da parte falecida para fins de homologação (art. 192 do CTN). 2. Em caso de inércia, o processo será
extinto, independentemente de nova intimação e com condenação de custas judiciais. 3. Oportunamente, retornem conclusos
na fila de iniciais. Intime-se.
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Processo 0843057-27.2020.8.12.0001 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Reqte: Cleidir Correa Gonçalves - Herdeiro: Cleia Maria Correa Gonçalves
ADV: ANDRÉ LUIZ GODOY LOPES (OAB 12488/MS)
1. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique as declarações iniciais, observando
integralmente o disposto no art. 660 do CPC, sobretudo a necessidade de se atribuir valores aos bens do espólio, conforme
guia de recolhimento do ITCD de fls. 18/23. 2. Sem prejuízo, deverá juntar: 2.1. certidão de matrícula imobiliária atualizada; 2.2.
certidão de casamento, atualizada e autenticada, frente e verso, da parte falecida/inventariada; 2.3. certidão de óbito de José
Vaz Gonçalves; 2.4. comprovantes de rendimentos da herdeira Cleia Maria. 2.5. procuração com poderes especiais, a que se
refere o art. 618, inc. III, do CPC. 3. Com relação ao imóvel matrícula n. 23.203 (fl. 25), se o caso for, proceda ao registro do bem
para o nome do espólio. Isso porque, inviável a transferência direta de bem a terceiro que não integrou o negócio de compra
e venda, sob pena de infringência ao princípio da continuidade registral previsto no art. 195 da Lei n. 6.015/73, que exige o
registro correto de toda a cadeia de transferência da propriedade imóvel. Ademais, deve-se ter em mira que a observância
da cadeia de transferência de titularidade das propriedades imóveis também tem relevância para que seja efetuado o correto
recolhimento dos impostos. 4. Oportunamente, retornem conclusos à fila de iniciais.
Processo 0843389-91.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: L.I.F.
ADV: OSVALDO DETTMER JUNIOR (OAB 17740/MS)
Vistos. Homologa-se, por sentença, para que produza os seus devidos efeitos, a desistência da ação apresentada pelo
requerente à f. 18, o que se faz com respaldo no artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e declara-se a
extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios,
porque sem resistência. Transite-se em julgado imediatamente em razão da preclusão lógica. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Oportunamente, arquivem-se. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos
documentos que atestem a hipossuficiência alegada, para fins de análise do pedido de justiça gratuita.
Processo 0844799-29.2016.8.12.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtardo: José Fernandes de Araujo - Liliosa Fernandes de Araujo - TerIntCer: CATIUCIA SANCHES DE OLIVEIRA
ADV: RODRIGO SCHOSSLER (OAB 6146/MS)
Intime-se a parte peticionante de f. 105, para, no prazo de 15 dias, cumprir o disposto no 642, parágrafo 1º, do CPC,
distribuindo, por dependência a este processo, o seu pedido de habilitação de crédito.

1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EMBARGOS E DEMAIS INCIDENTES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0003090-57.2010.8.12.0001 (001.10.003090-5) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Paulo Roberto Pegolo dos Santos - Exectdo: Paulo Roberto Cancado de Oliveira - TerIntCer: Maria Beatriz Peron
Coelho de Oliveira
ADV: PAULO ROBERTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 2524B/MS)
ADV: GUSTAVO FERREIRA LOPES (OAB 13324/MS)
DEFIRO o pedido de penhora do bem indicado pelo credor, consistente no imóvel descrito na Matrícula nº 1016 , do Cartório
de Registro de Imóveis de Terenos/MS (fls. 449/453), em nome de Paulo Roberto Cancado de Oliveira, por TERMO NOS
AUTOS, de acordo com que preceitua o artigo 845, § 1º, do Código de Processo Civil. NOMEIO o atual possuidor do bem como
depositário, independentemente de outra formalidade. Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do bem penhorado, e INTIMESE o executado e seu cônjuge, se casado for, a pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por intermédio do
Sr. Oficial de Justiça ou por carta direcionada ao endereço da citação ou último endereço cadastrado nos autos, alertando-os
que passam a ser depositários do bem objeto da penhora, assim como que, no prazo legal, poderá oferecer impugnação.
Concluída a penhora, EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor do ato, cabendo ao exequente providenciar, para presunção absoluta
de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, independentemente de mandado judicial (art. 844,
do CPC). Às providências.
Processo 0004935-61.2009.8.12.0001 (001.09.004935-8) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: H.B.B.M.
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RODOLFO FREGADOLLI GONÇALVES (OAB 16338/MS)
ADV: JULIANNE ANDRADE CRUCIOL
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação da parte autora para em quinze dias recolher valor de diligência de oficial de justiça ou oferecer condução para a
expedição de mandado.
Processo 0011176-81.1991.8.12.0001 (001.91.011176-7) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Autor: Banco do Brasil s/a - Réu: Eder Lincoln Goncalves da Cunha - Roberto Emiliano
ADV: ANTONIO CARLOS FERREIRA
ADV: KALINE RÚBIA DA SILVA (OAB 10347/MS)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Execução de Título Extrajudicial, considerando a ocorrência da prescrição
intercorrente da pretensão executória assinalada. CONDENO a exequente ao pagamento de custas. Em função do princípio da
causalidade, deixo de arbitrar honorários em favor do advogado da parte executada, pois caso contrário estar-se-ia premiando
a desídia do inadimplente, situação esta que não tem lugar no contexto do almejado processo justo e cooperativo. Preclusas
as vias impugnativas, AUTORIZO o levantamento de penhoras, em sendo o caso, inclusive mediante expedição de alvará de
levantamento de valores depositados em conta. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no
Sistema de Automação do Judiciário. Às providências.
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Processo 0014635-56.2012.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: M.A.F. - Exectdo: P.R.B.
ADV: NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR (OAB 8575/MS)
ADV: JOSIENE DA COSTA MARTINS (OAB 10296/MS)
ADV: ALINE CRISTINA FERREIRA (OAB 9744/MS)
ADV: SANIA CARLA BRAGA (OAB 11515/MS)
ADV: JUSSARA PRADO DA CUNHA (OAB 15576/MS)
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
Mantenho a decisão de fl. 472 por seus próprios e jurídicos fundamentos. No mais, EXPEÇA-SE certidão de crédito/débito
para fins de protesto, consignando que o exequente é beneficiário da justiça gratuita, o que nos termos do que prevê o art. 98, §
1º, inciso IX, do CPC, compreende também os emolumentos notariais e registrais necessários à efetivação de decisão judicial ou
à continuidade do processo judicial, Após, nada sendo requerido, determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, na
forma do art. 921, III e § 1º do CPC. Aguarde-se em arquivo, ficando o exequente advertido que transcorrido o prazo de 01(um)
ano, sem andamento do feito, passará a ter curso a prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC). Às providências. NOTA DO
CARTÓRIO: Intimação da parte Exequente acerca da disponibilização da certidão de f. 491, para as providências pertinentes.
Processo 0020485-53.1996.8.12.0001 (001.96.020485-3) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações
Exeqte: Silvio Arevalo
ADV: WALFRIDO FERREIRA DE AZAMBUJA JÚNIOR (OAB 4088/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do retorno da carta precatória de fls.505547.
Processo 0023131-98.2017.8.12.0001 (processo principal 0051003-69.2009.8.12.0001) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Liquidação / Cumprimento / Execução
Reqte: Monza Distribuidora de Veículos Ltda - Reqda: Gabriela Oshiro Taíra e outro
ADV: ANDREY GUSMÃO ROUSSEAU GUIMARÃES (OAB 15728/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, e considerando tudo mais o que dos autos consta, conheço porém, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos
presentes Embargos de Declaração, o que faço forte nas razões supra. Dê-se cumprimento ao que determinado no ‘decisum’
atacado. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0033364-24.1998.8.12.0001 (001.98.033364-9) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Autor: Grupo Ok Construcoes E Incorporacoes s/a - Réu: Mansueto Martins de Lima e outros
ADV: DEBORA APARECIDA DE LIMA (OAB 30241/DF)
ADV: STELLA MARIA ARAUJO (OAB 7068/MS)
ADV: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS (OAB 40545/DF)
ADV: JULIANA AUGUSTA CORRÊA MARTINS (OAB 20813/MS)
Expediente: Intimando a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão cartorária de f. 521,
cujo teor segue: Certifico para os devidos fins que deixei de expedir o alvará determinado, em razão dos dados apresentados à
f. 520 não pertencerem a parte exequente destes autos (Grupo OK Construções e Incorporações S.A).
Processo 0047132-60.2011.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Mercantil do Brasil S/A - Exectdo: Cincal Pneus LTDA e outro - TerIntCer: Dale Sorvetes Ltda - Epp
ADV: ALBERT DA SILVA FERREIRA (OAB 8966/MS)
ADV: KAMILA DOS SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA (OAB 22441/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE (OAB 21623/MS)
ADV: WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO (OAB 7729/MS)
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
INTIME-SE a terceira interessada Dale Sorvetes Ltda, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua condição de
arrematante do imóvel, sob pena de indeferimento dos pedidos. Com a resposta, nova vista às partes para manifestação no
prazo 05 (cinco) dias. Oportunamente, conclusos.
Processo 0052926-28.2012.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Capital Brasil, Comércio, Importação e Exportação Ltda - Exectdo: José Domingos Lot
ADV: SILVANO GOMES OLIVA (OAB 10078B/MS)
ADV: JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR (OAB 13413/MS)
ADV: JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA (OAB 3354B/MS)
Em razão do acordo celebrado pelas partes e noticiado às fls. 146/147, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo
ajustado para seu integral cumprimento, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil A baixa de restrições em órgãos
de restrição ao crédito é ônus da parte que lhe deu causa. Remetam-se os autos ao arquivo até efetiva manifestação da parte
exequente ou o decurso do prazo concedido. Decorrido tal prazo, certifique a serventia e intime-se a parte exequente para
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Translade-se a cópia desta decisão, do acordo e manifestação de fls. 146/147 nos
autos em apenso.
Processo 0064155-19.2011.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Nota de Crédito Rural
Exeqte: B. - Exectdo: R.A.S.C.E. - R.A.S. - R.A.S.J. - R.C.A.S. - G.F.A.
ADV: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES (OAB 15977/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Expediente: Intimando a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos seus dados, necessários para a
realização de TED/DOC (nome do titular da conta, CPF/CNPJ do mesmo, cidade e número da conta corrente/poupança, número
e nome da agência, número e nome do Banco), ou os dados de seu advogado, caso em que deverá providenciar a juntada aos
autos de procuração vigente com poderes específicos para recebimento de valores.
Processo 0067920-95.2011.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Alfredo Gomes - Elaine Buonarott Ferreira e outro
ADV: MARCOS ROBERTO TEIXEIRA (OAB 251075/SP)
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
ADV: CÁSSIA A. DE OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 225988/SP)
1. Com efeito, trata-se de lide executiva onde Terceiro (“Ativos S/A”) sobreveio a lide pedindo a substituição processual do
pólo ativo indicando cessão do crédito pelo Credor. E, desde então, requerido pelo Juízo que o aludido Terceiro regulariza-se
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a sua representação processual (pp. 122, 128 e 141), o que não fora realizado nos autos o que já impede o aludido pleito de
substituição do pólo ativo. Logo, descabido o pleito de substituição do pólo ativo, mantendo-se o Credor originário ‘Banco do
Brasil’ como demandante. Ademais, e em não cumprido o requerido no tocante a regularização da representação processual às
pp. 154 e 171, como se denota dos autos e da certidão de p. 180, mantêm-se como representantes do credor os procuradores
constituídos às pp. 24/25. De outra banda, quanto ao pleito de pp. 165/166, ao que consta o aludido procurador, possui
procuração juntada nos autos apenas pela firma demandada (p. 39), sendo que a comunicação de pp. 169/170 teria sido
encaminhada ao representante da firma que subscreveu a respectiva procuração (p. 167) e com menção expressa e este feito
(p. 170). Assim, anote-se. No mais, diga o Credor quanto ao prosseguimento 10 dias. I-se.
Processo 0075513-15.2010.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação da parte exequente acerca do termo de penhora expedido às f. 374, bem como para que, em 5 (cinco) dias,
recolha as diligências do Ofícial de Justiça necessárias à expedição de mandado de avaliação e intimação, conforme deferido
às f. 371.
Processo 0103890-40.2003.8.12.0001 (001.03.103890-6) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Volpe Camargo Advogados Associados S/s
ADV: LAUANE GOMES BRAZ ANDREKOWISKI (OAB 10610B/MS)
ADV: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (OAB 296/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do retorno AR fls.556.
Processo 0113280-58.2008.8.12.0001 (001.08.113280-9) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Reqte: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão de fls.223.
Processo 0120154-35.2003.8.12.0001 (001.03.120154-8) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Reqte: Banco do Brasil S/A - Reqda: Silvia Aparecida Antonio Marcelino - Osmar Inacio Marcelino - Jadala Comercial Ltda
ADV: HUGO LEANDRO DIAS (OAB 4227/MS)
ADV: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (OAB 17645A/MS)
ADV: LARISSA CARDOSO (OAB 13111/MS)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
ADV: JEAN BENOIT DE SOUZA (OAB 10635/MS)
EXPEÇA-SE mandado para avaliação do imóvel penhorado nos autos, objeto da matrícula de fl. 245/247. Após, INTIMEMSE as partes para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte exequente para que,
em 5 (cinco) dias, recolha as diligências do Ofícial de Justiça necessárias à expedição de mandado, conforme deferido às f. 262.
Processo 0120417-28.2007.8.12.0001 (001.07.120417-3) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Reqte: B. - Reqdo: M.A.G. - Interesdo.: Neyla Marcia Gattes - Sergio Ben Hur Gattes - Paulo Cezar Gattes - Rose Libanori
Gomes Gattes
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RAÍSSA GABRIELA DOS SANTOS SIQUEIRA (OAB 19421/MS)
1. Com efeito, conforme se denota dos autos, a subscritora que assina o substabelecimento de fl. 354, não possui poderes
para representar a parte demandante no feito e por conseguinte para substabelecer o que depende da assinatura de 02
procuradores, fl. 357. Logo, intime-se a referida causídica e o subscritor de p. 353 para que, regularizem sua representação no
feito, para fins de análise de sua petição 15 dias. E, no mesmo prazo e diante do lapso de tempo decorrido, junte a parte autora
o cálculo atualizado do débito. I-se.
Processo 0129592-80.2006.8.12.0001 (001.06.129592-3) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Reqte: Premix Zootécnica Ltda - Reqdo: Aloisio Castro Correa
ADV: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO (OAB 11751/MS)
ADV: ANDRÉ STUART SANTOS (OAB 10637/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
Intimação do autor acerca da juntada de ofício. Prazo: Quinze dias.
Processo 0801236-43.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0801755-28.2014.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Keyla Schlemper Marinho
ADV: CARLOS EDUARDO TIRONI (OAB 16311B/MS)
ADV: FERNANDA TAGLIARI (OAB 14776A/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.
Processo 0803683-72.2018.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Marta Marizete Teles Lopes
ADV: RAMON RICARDO NASCIMBEM DE PAULA (OAB 21171/MS)
Em face do decurso de tempo, apresente a parte autora planilha atualizada de débito no prazo de 15 (quinze) dias. Após,
voltem-me os autos, conclusos para apreciação do pedido de fl. 147/148. Às providências.
Processo 0803730-75.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Araguaia Distribuidora de Pneus Ltda
ADV: RODRIGO GONÇALVES DA SILVA MELLO (OAB 19007/MS)
Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição de fls. 97/98 e demais
documentos.
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Processo 0804202-76.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Ayres Pereira Cortez
ADV: AYRES PEREIRA CORTEZ (OAB 23474/MS)
INTIME-SE o executado, por intermédio de seu advogado, para que informe se está de acordo com a proposta do exequente,
em 15 (quinze) dias. Em havendo anuência, TORNEM conclusos para homologação. Em não havendo anuência, nos termos do
art. 922, do CPC, DETERMINO a suspensão da execução e a remessa dos presentes autos ao arquivo provisório até o prazo
assinalado para cumprimento, ou até manifestação da parte interessada. ADVIRTO o exequente de que, transcorrido o prazo
supra sem manifestação, o processo será extinto na forma do art. 924, III, do CPC.
Processo 0804217-55.2014.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Comercial
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
Intimação do(a) autor/a para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça.
Processo 0804319-09.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Posto de Combustível Cerca Nova Ltda
ADV: JEFERSON ANTONIO BAQUETI (OAB 9436/MS)
Deixo de apreciar o pedido de fls. 167/168, ante sua incompatibilidade com a atual fase do processo. Intime-se o exequente
para que, em 15 (quinze) dias, promova a regular citação da devedora, requerendo a citação por edital se for o caso, sob pena
de extinção. Após tornem conclusos. Às providências.
Processo 0805892-48.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Luneterri Óptica e Joalheria Ltda Me - Antônio Carlos Souza Moraes e outro
ADV: ROGÉRIO DE SÁ MENDES (OAB 9211/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ACOLHO EM PARTE a impugnação para o fim de manter a penhora de 30% sobre o valor de R$ 8.748,66, bloqueado junto
ao Banco Santander. EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 70% remanescente, mediante transferência em conta indicada
pela executada, independete de trânsito em julgado desta decisão, ante a expressa anuência da exequente. Ademais, tendo
em vista que não houve impugnação quanto ao bloqueio de R$ 112,79, realizado junto ao Banco do Brasil, TORNE-SE concreta
a penhora, e, preclusas as vias impugnativas desta decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento deste valor e de 30% do
bloqueio de R$ 8.748,66, indicado alhures, mediante transferência em conta indicada pela exequente. Após, INTIME-SE o
requerente para pleitear diligências para satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Se inerte, DETERMINO a
suspensão da execução e a remessa dos presentes autos ao arquivo provisório pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921,
§ 1º, do CPC/2015. ADVIRTO o exequente de que transcorrido o prazo de um ano, sem andamento do feito, passará a ter curso
a prescrição intercorrente. Às providências.
Processo 0805916-71.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Rossi Ideal Três Barras 2 - Exectdo: Aglaonema Empreendimentos S/A
ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 21164A/MS)
ADV: JAIR GOMES DE BRITO (OAB 14115/MS)
Em razão do acordo celebrado pelas partes e noticiado às fls. 214/215, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo
ajustado para seu integral cumprimento, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil A baixa de restrições em órgãos
de restrição ao crédito é ônus da parte que lhe deu causa. Remetam-se os autos ao arquivo até efetiva manifestação da parte
exequente ou o decurso do prazo concedido. Decorrido tal prazo, certifique a serventia e INTIME-SE a parte exequente para
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0806649-13.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Renato Chagas Correa da Silva - Exectdo: S.D. Doceria de Buffet Ltda - Sirlei Aparecida Antunes Vasconcelos
ADV: RAFAELA TIYANO DICHOFF KASAI (OAB 11757/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: JULIANO GUSSON ALVES DE ARRUDA (OAB 15981/MS)
Não realizado o pagamento no prazo legal e certificado pelo Oficial de Justiça a não localização de bens passíveis de
penhora, defiro o pedido da parte exequente às fls. 251/252. Assim, determino a intimação da parte executada, via imprensa e
na pessoa de seu advogado quando tiver, ou pessoalmente na falta daquele, primeiramente por carta AR e depois por Mandado
se necessário, para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de sua propriedade para garantia da dívida, com a advertência
de que a não indicação sem justificativa implicará ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC), com a imposição
de pagamento de multa de até 20% o valor atualizado do débito em execução em favor da parte exequente (art. 774, § único,
CPC). Com a resposta ou negativa a diligência, manifeste-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias requerendo o que de
direito. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, ficando o exequente advertido que, transcorrido o prazo de
um ano, sem manifestação, passará a ter curso a prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §§ 1º, 3 e 4º, do CPC. Às
providências.
Processo 0806709-54.2013.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
DEFIRO o pedido de dilação pelo prazo de 30 (trinta) dias. Anote-se a serventia para controle interno, mantendo-se o feito
em cartório Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e em seguida INTIME-SE a parte interessada para manifestação no
prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação do credor, determino a suspensão do feito
por 01 (um) ano acaso ainda não deferido nestes autos, e a sua remessa ao arquivo. Saliente-se que, decorrido o prazo de
suspensão, tem início o prazo da prescrição intercorrente. Às providências.
Processo 0806877-51.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da juntada dos Ofícios de fls.
158/163.
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Processo 0807176-57.2018.8.12.0001 (apensado ao Processo 0834167-46.2013.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Gross Baseggio & Lemos Advogados Associados - Exectda: Ivanildes Mello
ADV: FELIPE RAMOS BASEGGIO (OAB 8944/MS)
ADV: MAURO JOSE GUTIERRE (OAB 6494/MS)
Em razão do acordo celebrado pelas partes e noticiado às fls. 219/220, DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo
ajustado para seu integral cumprimento, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil A baixa de restrições em órgãos
de restrição ao crédito é ônus da parte que lhe deu causa. Remetam-se os autos ao arquivo até efetiva manifestação da parte
exequente ou o decurso do prazo concedido. Decorrido tal prazo, certifique a serventia e intime-se a parte exequente para
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0807188-47.2013.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exeqte: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
Expediente: Intimando a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de f. 261, cujo teor segue:
Certifico para os devidos fins que deixei de expedir o alvará determinado, tendo em vista que a procuração de f. 224/229 está
vencida (vencimento em 28/11/2020).
Processo 0807916-44.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0845317-19.2016.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Manoel Rodrigues de Lima Neto - Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Extrai-se dos autos que foi oportunizado às partes a produção de provas em Juízo, tendo apenas a embargante pleiteado a
produção de prova pericial. No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que não há razão para a instrução probatória,
uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, que independe de outras provas além da documental já constante
dos autos. Ademais, quando proferido o despacho de f. 236, este tinha como mister possibilitar às partes trazer alguma novidade
para o processo ou que, de algum modo, pudessem de forma necessária e pertinente explicar o porquê da produção da prova
requerida. Não se afigura necessário para o deslinde da questão a produção de qualquer prova, além disso, não há que se
falar em produção de prova pericial, uma vez que o montante de dívida a ser eventualmente alterado poderá ser indicado por
simples cálculo aritmético, sem necessidade da interferência de profissional especialmente contratado para este fim. Ademais,
seria inefetiva a realização de perícia neste momento processual pois sequer houve decisão acerca da revisão contratual
pretendida. Nesse contexto, salienta-se que é dever do Juízo indeferir as diligências inúteis para a formação do convencimento
ou meramente protelatórias, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, considerando
que o feito já se encontra maduro para decisão, INDEFIRO o pedido de prova pleiteado pela embargante, com fundamento no
artigo 355, inciso I, do CPC. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo sem interposição de recurso, TORNEM os autos conclusos para
sentença. Às providências.
Processo 0810576-45.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0800178-44.2016.8.12.0001) - Embargos de Terceiro
Cível - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Ieda Marques de Carvalho e outro - Embargda: Thauana Coderitch de Matos
ADV: ALDA CAROLINA VARGAS AMARILHO (OAB 22895/MS)
ADV: ARLINDO MURILO MUNIZ (OAB 12145/MS)
INTIMEM-SE as partes para que apresentem contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo
1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça, para processamento do apelo. Às
providências e intimações necessárias.
Processo 0811520-86.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Itaucard S.A.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 22485A/MS)
Intimação da parte exequente para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito.
Processo 0812094-36.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito,Poupançae Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul,Tocantins e Oeste da
Bahia-SICREDI
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
Considerando o disposto no art. 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos
e regulares, o pedido de desistência de fl. 53, e, em consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. CONDENO a exequente ao pagamento das custas finais, em havendo. Sem honorários,
vez que sequer houve citação. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado de imediato, em decorrência da preclusão lógica, por
ausência de interesse das partes em recorrer. Eventuais baixas em órgãos de restrição ao crédito são de responsabilidade
exclusiva do exequente. Autorizo a extração dos documentos que arrimam a execução e o levantamento da penhora realizada,
em sendo o caso. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema. Às providências
Processo 0813619-58.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Associacao Terras do Golfe - Exectdo: Edson Gama de Andrade
ADV: SILZOMAR FURTADO DE MENDONCA JUNIOR (OAB 4287/MS)
ADV: ANA CLAUDIA MENDES SALIBA (OAB 19757B/MS)
Intimação das partes acerca do termo de penhora expedido às f. 216. Ainda, fica a executada intimada para, caso queira,
apresentar impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do despacho de f. 213. Por fim, fica o exequente
intimado para, em 5 (cinco) dias, recolher as diligências do Ofícial de Justiça necessárias à expedição de mandado de avaliação
e intimação, conforme deferido às f. 213.
Processo 0813629-68.2018.8.12.0001 (apensado ao Processo 0834584-57.2017.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Loteamento Vale do Sol Spe Ltda e outros - Embargdo: Willian Flores da Silva
ADV: FÁBIO DE MELO FERRAZ (OAB 8919/MS)
ADV: ANDRÉ LUIZ DE JESUS FREDO (OAB 14326/MS)
Ao Cartório para que certifique se houve o recolhimento integral das custas iniciais. Após, voltem os autos conclusos. Às
providências.
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Processo 0813820-55.2014.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado,
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG)
Nos termos do art. 922, do CPC, DETERMINO a suspensão da execução e a remessa dos presentes autos ao arquivo
provisório até o prazo assinalado para cumprimento, ou até manifestação da parte interessada. ADVIRTO o exequente de que,
transcorrido o prazo supra sem manifestação, o processo será extinto na forma do art. 924, III, do CPC.
Processo 0815519-76.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0806428-93.2016.8.12.0001) - Embargos à Execução Capitalização / Anatocismo
Embargte: Gilson Ferrucio Pinesso e outro - Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA (OAB 196524/SP)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: CAMILA SOMADOSSI GONÇALVES DA SILVA (OAB 277622/SP)
ADV: LIGIA CARDOSO VALENTE (OAB 298337/SP)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: BRUNA KAROLINE BEZERRA (OAB 391496/SP)
Extrai-se dos autos que foi oportunizado às partes a produção de provas em Juízo, tendo apenas a embargante pleiteado a
produção de prova pericial. No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que não há razão para a instrução probatória,
uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, que independe de outras provas além da documental já constante
dos autos. Ademais, quando proferido o despacho de f. 236, este tinha como mister possibilitar às partes trazer alguma novidade
para o processo ou que, de algum modo, pudessem de forma necessária e pertinente explicar o porquê da produção da prova
requerida. Não se afigura necessário para o deslinde da questão a produção de qualquer prova, além disso, não há que se
falar em produção de prova pericial, uma vez que o montante de dívida a ser eventualmente alterado poderá ser indicado por
simples cálculo aritmético, sem necessidade da interferência de profissional especialmente contratado para este fim. Ademais,
seria inefetiva a realização de perícia neste momento processual pois sequer houve decisão acerca da revisão contratual
pretendida. Nesse contexto, salienta-se que é dever do Juízo indeferir as diligências inúteis para a formação do convencimento
ou meramente protelatórias, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, considerando
que o feito já se encontra maduro para decisão, INDEFIRO o pedido de prova pleiteado pela embargante, com fundamento no
artigo 355, inciso I, do CPC. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo sem interposição de recurso, TORNEM os autos conclusos para
sentença. Às providências.
Processo 0816076-58.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0801684-89.2015.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Iesa Pereira de Andrade - Me - Iesa Pereira de Andrade - Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.
Processo 0817053-50.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0810932-06.2020.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: MFM Indústria e Comércio de Tintas Eireli e outros - Embargdo: Cooperativa de Crédito,Poupançae Investimento
União dos Estados de Mato Grosso do Sul,Tocantins e Oeste da Bahia-SICREDI
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: PABLO ARTHUR BUARQUE GUSMÃO
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.
Processo 0817259-98.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Ecisa Participações Ltda e outros
ADV: ALEXANDRE MIRANDA LIMA (OAB 131436/RJ)
Nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, DETERMINO a suspensão da execução e a remessa dos presentes autos ao
arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano, ou até manifestação da parte interessada. ADVIRTO a parte exequente de que,
transcorrido o prazo supra sem manifestação, passará a ter curso o prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §§
2º e 4º, do CPC.
Processo 0817528-40.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0807906-68.2018.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Celso Gutierre Filho - Embargdo: Ecir Martins da Silveira
ADV: RODOLFO CAIO CARREGARO BASILIO (OAB 18395/MS)
ADV: JOSÉ CLAUDIO BASILIO (OAB 14518/MS)
ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN (OAB 3556/MS)
ADV: ALEX SANDRO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (OAB 83757/PR)
ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR (OAB 16956/MS)
Assim, considerando que o feito já se encontra maduro para decisão, INDEFIRO o pedido de prova pleiteado pela
embargante, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo sem interposição de recurso,
TORNEM os autos conclusos para sentença. Às providências
Processo 0818191-52.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0819879-83.2019.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargda: Karla Cristina Krusemark
ADV: VALDENI LUZIA FERNANDES SANTOS (OAB 4878/MS)
ADV: CLAUDINEY JOSE DE SOUZA (OAB 130531/MG)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação, sendo que o embargante não se
manifestou e a embargada requereu o julgamento o julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução
processual. INTIMEM-SE as partes e, após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC. Às
providências.
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Processo 0818814-63.2013.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Comercial
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Intimação da parte autora acerca da juntada do aviso de recebimento resultado negativo. Prazo: cinco dias.
Processo 0819021-96.2012.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Bigolin Materiais de Construção Ltda - Interesdo.: Banco Bradesco S/A
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA (OAB 1423B/MS)
ADV: JOÃO DE LIMA (OAB 6459/MS)
ADV: FABRÍCIO COSTA DE LIMA (OAB 9054/MS)
Ante a inércia da parte exequente e nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, DETERMINO a suspensão da execução e a
remessa dos presentes autos ao arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano, ou até manifestação da parte interessada.
ADVIRTO a parte exequente de que, transcorrido o prazo supra sem manifestação, passará a ter curso o prazo da prescrição
intercorrente, na forma do art. 921, §§ 2º e 4º, do CPC. Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação, REMETAM-SE os
autos ao arquivo provisório, independente de novo despacho. Às providências.
Processo 0821986-37.2018.8.12.0001 (apensado ao Processo 0801710-82.2018.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Paula Eduarda Nedopetalski - Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP)
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
ADV: WALTER MARTINS DE QUEIRÓZ (OAB 15462/MS)
INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a impugnação aos embargos. Com
a manifestação, ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.
Processo 0822173-79.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Edifício Yes - Exectdo: Mb Engenharia Spe 042 S.A. - BROOKFIELD CENTRO OESTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: JOÃO AUGUSTO BASÍLIO (OAB 28970/DF)
ADV: WENDELL LIMA LOPES MEDEIROS (OAB 8935/MS)
Sobre pagamento realizado pela executada às fls. 289/291, INTIME-SE o exequente para manifestação sobre a satisfação do
seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, salientando-se que o silêncio implicará em anuência quanto à quitação da obrigação.
Com a manifestação, ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Às providências.
Processo 0822211-23.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exectdo: João Carlos Gomes Arguelho
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
INTIME-SE o executado acerca da penhora de f. 81 para, querendo, ofertar impugnação. Prazo: 15 dias.
Processo 0822255-08.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Uniprime Centro-Oeste do Brasil - Cooperativa de Crédito
ADV: JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA (OAB 12045/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Intimação da parte exequente para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito .
Processo 0822567-18.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0801262-75.2019.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Pp Comercio de Veiculos Eirelli - Me e outro - Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: PEDRO DE CASTILHO GARCIA (OAB 20236/MS)
ADV: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (OAB 21822/DF)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.
Processo 0822692-88.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Considerando o disposto no art. 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e
regulares, o pedido de desistência de fl. 101, e, em consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas, uma vez que defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Sem honorários. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado de imediato, em decorrência da preclusão lógica, por ausência
de interesse das partes em recorrer. Eventuais baixas em órgãos de restrição ao crédito são de responsabilidade exclusiva do
exequente. Autorizo a extração dos documentos que arrimam a execução e o levantamento da penhora realizada, em sendo o
caso. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema. Às providências
Processo 0822976-91.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exeqte: Banco J. Safra S.A
ADV: ALINNE RODRIGUES FERREIRA (OAB 112351/MG)
ADV: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES (OAB 91045/MG)
INTIME-SE o exequente para promover o andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.
Processo 0823518-17.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Reqte: Itaú Unibanco S/A
ADV: JAYME JOSÉ ORTOLAN NETO (OAB 134839/SP)
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Considerando o disposto no art. 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos
e regulares, o pedido de desistência de fls. 168/169, e, em consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. CONDENO a exequente ao pagamento das custas finais, em havendo.
Sem honorários, vez que sequer houve citação. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado de imediato, em decorrência da
preclusão lógica, por ausência de interesse das partes em recorrer. Eventuais baixas em órgãos de restrição ao crédito são de
responsabilidade exclusiva do exequente. Autorizo a extração dos documentos que arrimam a execução e o levantamento da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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penhora realizada, em sendo o caso. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema.
Às providências
Processo 0823554-93.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação da parte autora para em quinze dias recolher valor de diligência de oficial de justiça ou oferecer condução para a
expedição de mandado.
Processo 0824506-96.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do retorno AR fls.67
Processo 0825128-15.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Expediente: Intimando a parte exequente para, no prazo de 5(cinco) dias, informar conta para realizar a transferência de
valores.
Processo 0825588-02.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Adames Indústria e Comércio de Rações e Suplementos Ltda
ADV: GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES (OAB 12202/MS)
Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da juntada do Ofício de fls. 76/79 e
requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Processo 0826297-47.2013.8.12.0001 (apensado ao Processo 0821221-76.2012.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: VALTER RIBEIRO DE ARAUJO (OAB 3052/MS)
Ante a inércia dos embargantes para regularizar sua representação processual (f. 154), INTIME-SE o embargado para
requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0827090-73.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0821727-08.2019.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Gutierre Gonçalves Comercial de Alimentos LTDA - Embargdo: Itaú Unibanco S.A.
ADV: WILIAN DOUGLAS DE SOUZA BRITO (OAB 5782/MS)
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
ADV: JÂNIO RIBEIRO SOUTO (OAB 3845B/MS)
Extrai-se dos autos que foi oportunizado às partes a produção de provas em Juízo, tendo apenas a embargante pleiteado
a produção de prova oral. No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se que não há razão para a instrução probatória,
uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, que independe de outras provas além da documental já constante
dos autos. Ademais, quando proferido o despacho de f. 65, este tinha como mister possibilitar às partes trazer alguma novidade
para o processo ou que, de algum modo, pudessem de forma necessária e pertinente explicar o porquê da produção da prova
requerida. Não se afigura necessário para o deslinde da questão a produção de qualquer prova, além disso, não há que se
falar em produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, uma vez que a matéria colocada em debate é basicamente
de direito, não tendo tais provas, a prerrogativa de influenciar no julgamento. Nesse contexto, salienta-se que é dever do Juízo
indeferir as diligências inúteis para a formação do convencimento ou meramente protelatórias, conforme disposto no parágrafo
único do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o feito já se encontra maduro para decisão, INDEFIRO
o pedido de prova pleiteado pela embargante, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC. DECLARO encerrada a instrução
processual. INTIMEM-SE as partes e, após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC. Às
providências.
Processo 0828203-28.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0817437-13.2020.8.12.0001) - Embargos à Execução Nulidade / Inexigibilidade do Título
Embargte: Decorações e Confecções Faria Ltda - Embargdo: Luiz Carvalho de Almeida
ADV: ALEXANDRE ANTÔNIO FIALHO CANALE (OAB 7054/MS)
ADV: LEANDRO RODRIGUES DE MELO (OAB 15577/MS)
ADV: LILIAN PEREIRA DA SILVA SOARES (OAB 23308/MS)
Este processo encontra-se em fase de saneamento ou julgamento antecipado. A fim de se preservar a faculdade das partes
influenciarem a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual (art. 6º, do
CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos seguintes
termos: 1) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no estado em
que se encontra. 2) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em conjunto
pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que pretendem
produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). 3) Caso a prova
pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada, o motivo
da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo sob a
necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). 4) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências
Processo 0828283-65.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Sementes Conquista Ltda - Jose Edison de Oliveira - Lucimar Manoel Lemos - Flavio
Antonio Venturini Fisch - Hélia Martinshelia Martins - Glauber Alberto Brustolin - Luana Ueti Barasioli
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
ADV: HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO (OAB 15349A/MS)
ADV: JOÃO VICENTE FREITAS BARROS (OAB 18099/MS)
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
Em atenção ao teor da sentença, foi declarada nulidade da execução, conforme se observa às fls. 173-182. Diante do
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exposto, JULGO EXTINTO este processo, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. CONDENO
parte exequente ao pagamento de custas finais, em existindo. Sem honorários, vez que já arbitrados nos autos em apenso.
Eventuais baixas em órgãos de restrição ao crédito são de responsabilidade exclusiva do exequente. CERTIFIQUE-SE o trânsito
em julgado de imediato, em decorrência da preclusão lógica, por ausência de interesse das partes em recorrer. AUTORIZO a
extração dos documentos que arrimam a execução e o levantamento da penhora realizada, em sendo o caso. AUTORIZO
que seja levantado, em favor da parte exequente, o valor depositado nos autos. Expeça-se o alvará. TRANSLADE-SE cópia
da manifestação e documentos de fls. 169/171 nos autos n. 0019768-98.2020.8.12.0001, apenso, INTIMEM-SE os credores
naqueles autos para que confirmem a quitação do débito e TORNEM aqueles autos conclusos para extinção. Oportunamente,
ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0829390-71.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Ondara Buffet Ltda
ADV: RENATA ALVES AMORIM (OAB 19102/MS)
Despacho de f. 77: DEFIRO pedido de parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas. Proceda o cartório a emissão
das guias de recolhimento e, após, INTIME-SE a parte exequente para que comprove o recolhimento da primeira parcela no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Pela Serventia será certificado o pagamento das respectivas
parcelas, e a não apresentação dos devidos comprovantes de pagamento darão ensejo à conclusão imediata dos autos para
deliberação, com a advertência, desde já, do Artigo 102, Parágrafo Único do Código de Processo Civil. Comprovado ou não o
pagamento da primeira parcela, TORNEM os autos conclusos.*********** Guias disponíveis
Processo 0829501-60.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Autor: Condomínio Residencial Jardim das Paineiras
ADV: WALDIR FERREIRA DA SILVA FILHO (OAB 20082/MS)
Vistos, etc. Ante o teor do acordo noticiado às fls. 110-113, INTIME-SE o exequente para que informe, no prazo de 15
(quinze) dias, se houve a quitação do débito, salientando que a inércia fará presunção de pagamento e culminará na extinção
do feito. Com a manifestação, ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. Às providências.
Processo 0830199-66.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: Pedro Luiz Domingues - Exectdo: Daniel Antonio Oliveira Santana
ADV: JOÃO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO (OAB 10704/MS)
ADV: JOSÉ ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO (OAB 12825/MS)
ADV: RODRIGO DE SOUSA (OAB 17888/MS)
ADV: ADEMILSON CARVALHO BARBOSA (OAB 16667/MS)
ADV: PAULO MAGNO AMORIM SANCHES (OAB 18656/MS)
Expediente: Intimando a parte autora acerca da penhora no rosto dos presentes autos, conforme f. 127.
Processo 0830305-96.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Supergasbras Energia Ltda.
ADV: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 17403A/MS)
Considerando o disposto no art. 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos
e regulares, o pedido de desistência de fls. 213/214, e, em consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. CONDENO a exequente ao pagamento das custas finais, em havendo.
Sem honorários, vez que sequer houve citação. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado de imediato, em decorrência da
preclusão lógica, por ausência de interesse das partes em recorrer. Eventuais baixas em órgãos de restrição ao crédito são de
responsabilidade exclusiva do exequente. Autorizo a extração dos documentos que arrimam a execução e o levantamento da
penhora realizada, em sendo o caso. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema.
Às providências
Processo 0830970-78.2016.8.12.0001 (apensado ao Processo 0818955-77.2016.8.12.0001) - Embargos à Execução Interpretação / Revisão de Contrato
Embargte: Santinoni & Santinoni Ltda - Me - Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Este processo encontra-se em fase de saneamento ou julgamento antecipado. A fim de se preservar a faculdade das partes
influenciarem a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual (art. 6º, do
CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos seguintes
termos: 1) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no estado em
que se encontra. 2) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em conjunto
pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que pretendem
produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). 3) Caso a prova
pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada, o motivo
da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo sob a
necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). 4) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências
Processo 0831843-39.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região - SICREDI Campo Grande MS
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca das fls.43-44.
Processo 0832721-61.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: Ivanir Silva da Cunha
ADV: GABRIEL DE CESARIS PEREIRA DAVALO (OAB 21842/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do retorno AR fls.102
Processo 0833443-32.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0807120-58.2017.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA (OAB 1423B/MS)
ADV: RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 16829/MS)
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ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
Intimação à parte Credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a planilha de débito atualizada.
Processo 0833823-55.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Holger Alexandre Heimbach
ADV: LOGAN CAMARGO TRALDI (OAB 22974/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão de fls.41.
Processo 0833865-46.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cartão de Crédito
Exeqte: Banco Ourinvest S/A
ADV: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA (OAB 101180/SP)
INDEFIRO o requerimento de buscas junto ao CCS-Bacen, e SREI. Ademais, constituiônus do exequente proceder os esforços
necessários à localização debensdos executados, não cabendo ao juízo substituir-se lhe nas diligências que lhecompetem. E
nesse sentido, a pesquisa de bens imóveis em nome da parte executada em todo o território nacional pode ser feita através
do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI, o qual pode ser acessado pelo público em geral, assim como no CERIMS, mediante um prévio cadastro no sítio eletrônico correspondente, conforme prevê o artigo 18, do Provimento 146/2016, da
Corregedoria Geral de Justiça. Cumpre ressaltar ainda que o CCS-Bacen não contém dados de valor, movimentação financeira
ou de saldos de contas e aplicações, tratando-se apenas de um cadastro geral de correntistas e clientes de instituições
financeiras e seus procuradores. INDEFIRO também o pedido de consulta ao sistema INFOSEG, tendo em vista que este juízo
não se encontra cadastrado no referido sistema que atende apenas as varas criminais. Sem prejuízo, DEFIRO a realização de
buscas nos sistemas de consulta nos quais este juízo está cadastrado, observando o que foi requerido pela parte exequente.
A materialização da busca deverá ser feita pelo cartório, com urgência. Em se tratando de busca de patrimônio: A) encontrado
algum bem na consulta junto ao RENAJUD, deverá ANOTE-SE a impossibilidade de transferência e INTIMEM-SE as partes
requerente e requerida, para manifestação; B) havendo a resposta do INFOJUD quando à busca por declarações de imposto
de renda, INTIME-SE a parte autora, para que requeira o que entender de direito. Anexada declaração de imposto de renda do
(s) executado (s), referida peça processual deverá permanecer em sigilo, com possibilidade de consulta apenas pelas partes e
representantes. Às providências.
Processo 0833953-55.2013.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco CNH Industrial Capital S.A. - Exectdo: AIRTON RODRIGUES DE ARAÚJO
ADV: LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO (OAB 25276/PR)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA (OAB 53612/PR)
Expediente: Intimando a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão de f. 192, bem como
para juntar procuração nos autos.
Processo 0834776-24.2016.8.12.0001 (apensado ao Processo 0823227-17.2016.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Pozzomat Engenharia e Materiais de Construção Ltda - Epp e outro - Embargdo: Banco Bradesco S/A - TerIntCer:
Real Brasil Consultoria LTDA na pessoa do seu representante Fernando Guimarães Abrahão
ADV: MARCO AURÉLIO PAIVA (OAB 19137/MS)
ADV: LEONARDO COSTA DA ROSA (OAB 10021/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: MARCELO ALFREDO ARAÚJO KROETZ (OAB 13893A/MS)
Extrai-se dos autos que foi oportunizado às partes a produção de provas em Juízo, tendo apenas a embargante pleiteado
a produção de prova pericial e juntada de documentos pela embargada. testemunhal e depoimento pessoal embargado. À fl.
87, foi designada audiência para saneamento e organização do processo. No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há razão para a instrução probatória, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, que independe de
outras provas além da documental já constante dos autos. Ademais, quando proferido o despacho de f. 20, este tinha como
mister possibilitar às partes trazer alguma novidade para o processo ou que, de algum modo, pudessem de forma necessária e
pertinente explicar o porquê da produção da prova requerida. Não se afigura necessário para o deslinde da questão a produção
de qualquer prova, além disso, não há que se falar em produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, uma vez que
a matéria colocada em debate é basicamente de direito, não tendo tais provas, a prerrogativa de influenciar no julgamento. E/
OU pericial, uma vez que o montante de dívida a ser eventualmente alterado poderá ser indicado por simples cálculo aritmético,
sem necessidade da interferência de profissional especialmente contratado para este fim.. Nada obstante, assevero que a parte
embargante, na condição de titular da conta bancária, possui amplo acesso administrativo aos extratos de transações, razão
pela qual é desnecessária a intervenção do judiciário para tanto. Nesse contexto, salienta-se que é dever do Juízo indeferir as
diligências inúteis para a formação do convencimento ou meramente protelatórias, conforme disposto no parágrafo único do art.
370 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o feito já se encontra maduro para decisão, INDEFIRO o pedido de
prova pleiteado pela embargante, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC. Sem prejuízo, FACULTO à embargante que
apresente nos autos, em 15 (quinze) dias, os extratos bancários que entende pertinentes à resolução da lide, ou comprove a
recusa da instituição em fornece-los administrativamente, sob pena de preclusão da prova. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo sem
interposição de recurso, TORNEM os autos conclusos para sentença. Às providências.
Processo 0835028-85.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0840771-13.2019.8.12.0001) - Embargos à Execução Nulidade / Inexigibilidade do Título
Embargte: Fabiano dos Santos Chaves - Embargdo: Abilio Fernandes Martins - Edna Maria de Oliveira Martins
ADV: LUIZ ARTUR MORAES DOS REIS (OAB 24973/MS)
ADV: ROBSON SITORSKI LINS (OAB 9678/MS)
ADV: PHILIPPE ABUCHAIM DE ÁVILA (OAB 17900/MS)
ADV: CELSO GIOVANINI FILHO (OAB 24925/MS)
Este processo encontra-se em fase de saneamento ou julgamento antecipado. A fim de se preservar a faculdade das partes
influenciarem a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual (art. 6º, do
CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos seguintes
termos: 1) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no estado em
que se encontra. 2) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em conjunto
pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que pretendem
produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). 3) Caso a prova
pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada, o motivo
da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo sob a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

51

necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). 4) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências
Processo 0835344-98.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0821028-80.2020.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: BB Conveniências Ltda - Francisco José Medeiros do Amaral - Embargdo: Wilson Joaquim Silva
ADV: MARIANA ZORZO SILVA LUGO MAGDALENA (OAB 18560/MS)
ADV: SIDNEY BARBOSA NOLASCO (OAB 19173/MS)
ADV: LILIANE ROVIERO ANASTÁCIO (OAB 22671/MS)
Este processo encontra-se em fase de saneamento ou julgamento antecipado. A fim de se preservar a faculdade das partes
influenciarem a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual (art. 6º, do
CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos seguintes
termos: 1) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no estado em
que se encontra. 2) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em conjunto
pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que pretendem
produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). 3) Caso a prova
pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada, o motivo
da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo sob a
necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). 4) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências
Processo 0835490-18.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Hudson Scherer da Costa - ME
ADV: DANIEL ANDRADE BITTENCOURT (OAB 15215/MS)
HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes e noticiado,
cujas cláusulas e condições passam a integrar a presente decisão, para cabal cumprimento entre os seus celebrantes. Em
consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação, com fundamento no art. 487, III do CPC. CONDENO a parte executada ao
pagamento de custas, ante o princípio da causalidade. Honorários conforme transacionado no acordo, mormente já arbitrados
no despacho inicial e incluídos no débito cuja extinção foi postulada. Eventuais baixas em órgãos de restrição ao crédito são
de responsabilidade exclusiva do exequente. PROCEDA-SE a baixa do Renajud, se necessário. EXPEÇA-SE ofício para
levantamento de penhora de imóvel, acaso requerido. EXPEÇA-SE carta de adjudicação, conforme pactuado. AUTORIZO a
extração dos documentos que arrimam a execução e o levantamento da penhora realizada, em sendo o caso. AUTORIZO que
seja levantado, em favor da parte exequente, o valor depositado nos autos. Expeça-se o alvará. CERTIFIQUE-SE o trânsito
em julgado de imediato, em decorrência da preclusão lógica, por ausência de interesse das partes em recorrer. Após as
formalidades, ao arquivo, averbando-se a baixa da distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0835714-77.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0822976-91.2019.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco J. Safra S.A
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES (OAB 91045/MG)
Compulsando os autos, constata-se que a parte executada não foi encontrada para citação pessoal, sendo procedida a
citação por edital. Após a nomeação de Curador Especial, este ofertou os presentes embargos, aduzindo a nulidade da citação
e informando endereço onde a parte executada/embargante pode ser localizada. Logo, diante do requerimento da Curadora
Especial, para que se evite pecha de nulidade na tramitação do feito, reputo necessária nova tentativa de citação da parte
executada nos endereços declinado às fls. 05/06 diligência essa que deverá ser realizada nos autos de execução. Com a
juntada dos ARs/mandado, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.
Processo 0835918-24.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0820535-06.2020.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargda: MRV Engenharia e Participações S.A.
ADV: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB 1118/MG)
ADV: RICARDO LOPES GODOY (OAB 14422A/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Este processo encontra-se em fase de saneamento ou julgamento antecipado. A fim de se preservar a faculdade das partes
influenciarem a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual (art. 6º, do
CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos seguintes
termos: 1) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no estado em
que se encontra. 2) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em conjunto
pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que pretendem
produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). 3) Caso a prova
pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada, o motivo
da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo sob a
necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). 4) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências
Processo 0836262-10.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0802480-51.2013.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Espólio de Victor Hugo Ferreira Rosa - Embargdo: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
ADV: MARIO MARCIO DE ARAÚJO FERREIRA (OAB 12975/MS)
ADV: PAULO FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC. Às providências.
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Processo 0836394-33.2018.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Paraná Banco S/A - Exectdo: Francisco Luiz Rodrigues Cirilo
ADV: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER (OAB 19890A/MS)
Expediente: Intimando a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos seus dados, necessários para a
realização de TED/DOC (nome do titular da conta, CPF/CNPJ do mesmo, cidade e número da conta corrente/poupança, número
e nome da agência, número e nome do Banco), ou os dados de seu advogado, caso em que deverá providenciar a juntada aos
autos de procuração vigente com poderes específicos para recebimento de valores.
Processo 0839992-24.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0813895-60.2015.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Compulsando os autos, constata-se que a parte executada não foi encontrada para citação pessoal, sendo procedida a
citação por edital. Após a nomeação de Curador Especial, este ofertou os presentes embargos, aduzindo a nulidade da citação
e informando endereço onde a parte executada/embargante pode ser localizada. Logo, diante do requerimento da Curadora
Especial, para que se evite pecha de nulidade na tramitação do feito, reputo necessária nova tentativa de citação da parte
executada nos endereços declinado às fls. 04, diligência essa que deverá ser realizada nos autos de execução. Com a juntada
dos ARs/mandado, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.
Processo 0840020-89.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0822874-40.2017.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Este processo encontra-se em fase de saneamento ou julgamento antecipado. A fim de se preservar a faculdade das partes
influenciarem a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual (art. 6º, do
CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos seguintes
termos: 1) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no estado em
que se encontra. 2) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em conjunto
pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que pretendem
produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). 3) Caso a prova
pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada, o motivo
da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo sob a
necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). 4) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências
Processo 0840389-83.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0844610-85.2015.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Alvaci Ferreira de Paula Alves Me - Alvaci Ferreira de Paula Alves - Jover Robson Ferreira Alves - Embargdo: W3
Factoring Ltda
ADV: CHRISTIAN DA COSTA PAIS (OAB 15736/MS)
ADV: JULIANO GUSSON ALVES DE ARRUDA (OAB 15981/MS)
Considerando que por equívoco a intimação do despacho de fl. 189, a qual se destinava a colher manifestação da
embargante, foi dirigida à ora embargada e ante a previsão dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a
parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da tempestividade dos embargos à execução, uma
vez que o mandado de citação dos devedores foi acostado nos autos da execução em 01/06/2016. Com a manifestação, ou
decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Às providências.
Processo 0840508-44.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0845703-49.2016.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Compulsando os autos, constata-se que a parte executada não foi encontrada para citação pessoal, sendo procedida a
citação por edital. Após a nomeação de Curador Especial, este ofertou os presentes embargos, aduzindo a nulidade da citação
e informando endereço onde a parte executada/embargante pode ser localizada. Logo, diante do requerimento da Curadora
Especial, para que se evite pecha de nulidade na tramitação do feito, reputo necessária nova tentativa de citação da parte
executada nos endereços declinado às fls. 04, diligência essa que deverá ser realizada nos autos de execução. Com a juntada
dos ARs/mandado, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.
Processo 0840839-02.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: ALESSANDRA G. PIROLI (OAB 12929/MS)
Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de fl. 308.
Processo 0841021-85.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da juntada do Ofício de fls. 266/267.
Processo 0841045-40.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Luciana Gomes de Oliveira Magalhaes
ADV: JÉSSICA FERNANDES SANTOS BORGES LEITE (OAB 169968/MG)
ADV: DENILTON BORGES LEITE (OAB 15426/MS)
Houve pedido de assistência judiciária gratuita, no entanto, não foram juntados documentos que comprovem a alegada
hipossuficiência. Assim, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos recentes
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que comprovem seus rendimentos (holerites dos últimos três meses ou declaração de imposto de renda atual, contas de
consumo, despesas, etc.), para possibilitar a deliberação sobre o pedido, sob pena de indeferimento, com as consequências
processuais daí decorrentes. Decorrido o prazo, TORNEM-SE conclusos
Processo 0841355-80.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0824491-64.2019.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Solange Rodrigues da Costa Correa - Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: WAGNER DE CONTIS LIMA (OAB 23277/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR (OAB 18844/MS)
ADV: GUILHERME EUCLÉRIO DE LIMA NETO (OAB 18319/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.
Processo 0841579-86.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0806611-30.2017.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Limpa Fossas Abatec Ltda Epp e outros - Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RACHEL CAROLINA DE ARRUDA MACHADO (OAB 16274/MS)
ADV: JOSÉ FERREIRA GONÇALVES (OAB 14460/MS)
ADV: MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO (OAB 15445/MT)
Aguarde-se em cartório a baixa da decisão definitiva do Agravo de Instrumento. Às providências.
Processo 0842032-76.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Autora: Liberty Seguros S/A
ADV: FELIPE RAFAEL FERREIRA (OAB 54440/PR)
ADV: AIRTON THIAGO CHERPINSKY (OAB 53439/PR)
ADV: MARCOS VIANA CUSTÓDIO (OAB 49526/PR)
Verifico que a parte exequente não juntou cópia do título executivo, não obstante seja documento indispensável para o
trâmite da presente lide, em afronta ao estipulado no artigo 320, do Código de Processo Civil: “A petição inicial será instruída
com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, o documentos particular,
para que seja considerado título executivo extrajudicial, precisa, necessariamente, estar assinado pelo devedor, pelo credor e
por duas testemunhas. Não é isso, entretanto, que se verifica no caso dos autos. Em razão do assinalado, INTIME-SE a parte
exequente para que emende a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Às providências.
Processo 0842955-05.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Condomínio Residencial Carimã
ADV: JAIR GOMES DE BRITO (OAB 14115/MS)
Vistos, etc. Verifico que a parte exequente não juntou cópia do título executivo relativo ao valor dos condomínio cobrado em
2020, não obstante seja documento indispensável para o trâmite da presente lide, em afronta ao estipulado no artigo 320, do
Código de Processo Civil: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Saliento,
por oportuno, que a mera juntada dos boletos de cobrança das despesas condominiais (ordinárias e extraordinárias) não é
suficiente para instruir a execução, por não se tratar de título executivo. Vale dizer, os débitos do condomínio só poderão ser
executados se previstos na Convenção ou aprovados em Assembleia Geral, devendo, inclusive, se atentar para a previsão de
alterações na instituição da taxa condominial a cada ano. As atas acostadas nos autos comprovam a taxa condominial devida
nos anos de 2015 a 2019, porém não podem ser interpretadas de forma extensiva para o valor devido em 2020. Além disso, a fim
de comprovar a legitimidade passiva da devedora, deverá o autor acostar nos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel
mencionado na inicial. Em razão do assinalado, INTIME-SE a parte exequente para que emende a petição inicial no prazo de
15 (quinze) dias, juntando a ata da assembléia geral ordinária de 2020 e matrícula do imóvel, sob pena de indeferimento, nos
termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Processo 0844419-69.2017.8.12.0001 (apensado ao Processo 0811152-09.2017.8.12.0001) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Regiane Vilalba Gandolfi da Silva - Rufo Antonio da Silva - Embargdo: Condomínio Residencial Largo da Cachoeira
ADV: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON (OAB 6355/MS)
ADV: BRUNO SANCHES RESINA FERNANDES (OAB 13085/MS)
ADV: RUFO ANTONIO DA SILVA FILHO (OAB 18103/MS)
Observo que as partes foram intimadas para informarem se pretendiam instruir a ação e não requereram outras provas,
pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Portanto, DECLARO encerrada a instrução processual. INTIMEM-SE as partes e,
após, TORNEM conclusos para julgamento, conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC.
Processo 0845447-09.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Decisão fls.270 [...} INTIME-SE o exequente para apresentar planilha de débito atualizada e requerer o que entender de
direito, em 15 (quinze) dias.

2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EMBARGOS E DEMAIS INCIDENTES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000262-84.1993.8.12.0001 (001.93.000262-7) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Autor: Banco do Brasil s/a
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
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DEFIRO a realização de buscas nos sistemas de consulta nos quais este juízo está cadastrado, observando o que foi
requerido pela parte exequente. A materialização da busca deverá ser feita pelo cartório, com urgência. Em se tratando de busca
de patrimônio: Havendo a resposta do INFOJUD quando à busca por declarações em nome da parte executada (DIRPF/DIRPJ/
DITR/DOI), INTIME-SE a parte autora, para que requeira o que entender de direito. Anexados documentos que contenham
informações protegidas pelo sigilo fiscal, referida(s) peça(s) processual(is) deverá(ão) permanecer em sigilo, com possibilidade
de consulta apenas pelas partes e representantes. Às providências.
Processo 0012497-24.2009.8.12.0001 (001.09.012497-0) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: W.A. - Exectdo: G.S.P.E.
ADV: CARLOS FERNANDO DE SOUZA (OAB 2118/MS)
ADV: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO (OAB 11328B/MS)
ADV: RENATO RODRIGUES GUALBERTO JUNIOR (OAB 7790/MS)
ADV: WILSON CARLOS MARQUES (OAB 10912/MS)
Decisão de fls. 322/323: “...3. ISSO POSTO, indefere-se o pedido de fls. 245/249 e reiterado às fls. 303/305, cabendo à
parte exequente, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, juntando aos autos, inclusive, o cálculo atualizado do
débito, desde a data originária, discriminando-se os encargos e com a devida demonstração da evolução da dívida”.
Processo 0035361-51.2012.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: B. - Exectdo: V.C. - H.C.
ADV: MATILDE DUARTE GONÇALVES (OAB 12174A/MS)
ADV: ÉZIO PEDRO FULAN (OAB 12173A/MS)
ADV: MOZART VILELA ANDRADE (OAB 4737/MS)
ADV: CLEVERSSON GOLIN (OAB 14452/MS)
ADV: LIDIANE SHEIBLER CHAMORRO (OAB 14492/MS)
ADV: MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR (OAB 17191/MS)
Ante o teor da manifestação de f. 655-656 e do ofício de f. 671-672, considerando também o já determinado no despacho de
f. 495, EXPEÇA-SE ofício para levantamento de penhora do imóvel de matrícula n.º 198.090, registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da 1ª Circunscrição de Campo Grande MS. No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de
direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0047996-35.2010.8.12.0001 (001.10.047996-1) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário
Exeqte: Banco Bva S/A - Exectdo: Carlos Augusto Cerejo Cabalheiro
ADV: WILTON ROVERI (OAB 62397/SP)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
DEFIRO a realização de buscas nos sistemas de consulta nos quais este juízo está cadastrado, observando o que foi
requerido pela parte exequente. A materialização da busca deverá ser feita pelo cartório, com urgência. Em se tratando de busca
de patrimônio: Havendo a resposta do INFOJUD quando à busca por declarações em nome da parte executada (DIRPF/DIRPJ/
DITR/DOI), INTIME-SE a parte autora, para que requeira o que entender de direito. Anexados documentos que contenham
informações protegidas pelo sigilo fiscal, referida(s) peça(s) processual(is) deverá(ão) permanecer em sigilo, com possibilidade
de consulta apenas pelas partes e representantes. Às providências.
Processo 0050844-92.2010.8.12.0001 (001.10.050844-9) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário
Exectdo: J.E.M.D. e outro
ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 14007A/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: SILVANA SCAQUETTI PRADO (OAB 4314/MS)
ADV: LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA (OAB 8228/MS)
Republica-se para fins de regularização para constar o nome do advogado Paulo Eduardo Prado: Vistos, etc. ANOTEM-SE
as retificações cadastrais noticiadas às fl. 428 e 500, conforme requerido. Aguarde-se manifestação da parte interessada por 15
(quinze) dias. Se inerte, determino a suspensão da execução e a remessa dos presentes autos ao arquivo provisório pelo prazo
de um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC/2015, ficando o exequente advertido que transcorrido o prazo de um ano, sem
andamento do feito, passará a ter curso a prescrição intercorrente. Às providências.
Processo 0051018-33.2012.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco CNH Industrial Capital S.A. - Exectdo: Alfa Assistec Compressores Ltda EPP - Anny Alexandre da Silva Melo
- Maria Aparecida de Oliveira Melo
ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
ADV: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: TEREZA ARRUDA ALLVIM WAMBIER (OAB 22129/PR)
DEFIRO a realização de buscas nos sistemas de consulta nos quais este juízo está cadastrado, observando o que foi
requerido pela parte exequente. A materialização da busca deverá ser feita pelo cartório, com urgência. Em se tratando de busca
de patrimônio: Encontrado algum bem na consulta junto ao RENAJUD, deverá ANOTE-SE a impossibilidade de transferência
e INTIMEM-SE as partes requerente e requerida, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Anexados documentos que
contenham informações protegidas pelo sigilo fiscal, referida(s) peça(s) processual(is) deverá(ão) permanecer em sigilo, com
possibilidade de consulta apenas pelas partes e representantes. Às providências.
Processo 0056995-74.2010.8.12.0001 (001.10.056995-2) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Comercial
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: ALESSANDRA G. PIROLI (OAB 12929/MS)
ADV: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES (OAB 15977/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: YVES DROSGHIC (OAB 15007/MS)
ADV: CURADORIA ESPECIAL - DEFENSOR PÚBLICO (OAB /MS)
ADV: CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA (OAB /MS)
Despacho fl. 284: Ciência ao Credor e Dr. Curador/Defensor quanto ao teor da certidão de fl. 269. 2. Ademais, diga o Credor
quanto ao prosseguimento 15 dias.
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Processo 0071507-62.2010.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Almeida e Queiroz Comércio de Materiais
ADV: WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO (OAB 7729/MS)
ADV: ALBERT DA SILVA FERREIRA (OAB 8966/MS)
Intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, juntar planilha atualizada do débito, para fins de apreciação do pedido de
f. 211/213.
Processo 0112411-71.2003.8.12.0001 (001.03.112411-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Reqdo: Comercio de Combustiveis Maia Brasil Ltda.
ADV: MARCELO HENRIQUE DE MATTOS (OAB 7018/MS)
ADV: KAREN DANIELLE BERNARDONI (OAB 16652/MS)
ADV: PEDRO PAULO MEZA BONFIETTI (OAB 9304/MS)
ADV: JOSE FERNANDO DE SOUZA JUNIOR (OAB 006.692/MS)
Sentença de fls. 238-240: “...EM RAZÃO DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487,
II do Código de Processo Civil, JULGA-SE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO, que LIBRA DISTRIBUIDORA DE
LUBRIFICANTES LTDA move em desfavor de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MAIA BRASIL LTDA, uma vez que operou a
prescrição da pretensão executória assinalada. Custas pela parte exequente. Abstem-se de arbitrar honorários em favor do
advogado da parte executada, porquanto foi exatamente ela quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda (ao não
pagar o débito cobrado), razão pela qual, em decorrência do princípio da causalidade, não há como beneficiar seu patrono em
decorrência da sua desídia. Em suma, os honorários são sempre arbitrados em desfavor da parte que deu causa ao processo,
não havendo margem para interpretação contrária, sob pena de premiar o devedor por sua desídia. Registre-se. Intimemse. Comuniquem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema de Automação do
Judiciário”.
Processo 0116844-50.2005.8.12.0001 (001.05.116844-9) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Campo Grande Comércio e Administração Ltda
ADV: CLAINE CHIESA (OAB 6795/MS)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
Remetam-se os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação da parte interessada, ciente dos efeitos previstos no
art. 921, inciso III e parágrafos, do CPC.
Processo 0382264-13.2008.8.12.0001 (001.08.382264-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Petrobrás Distribuidora S/A - Exectdo: Damin & Cia. Ltda e outros
ADV: LARISSA SANTOS TEIXEIRA (OAB 16822/MS)
ADV: MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA (OAB 8779A/MS)
Defiro o pedido do exequente relativo a dilação de prazo para que se manifeste nos autos.
Processo 0801189-45.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Reqte: Banco Volkswagen S/A - Reqda: ROZELI KAUFFMANN LUCAS
ADV: ADRIANA DE SOUZA ANNES (OAB 10953/MS)
ADV: PAULO DA CRUZ DUARTE (OAB 14467/MS)
ADV: MANOEL ARCHANJO DAMA (OAB 22930A/MS)
ADV: ROSANA MARA SCAFF PEREIRA (OAB 8051B/MS)
ADV: FRANCISCA ANTONIA FERREIRA DE LIMA (OAB 13715/MS)
Intime-se o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da juntada de AR devolvido.
Processo 0801890-64.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectda: Luciana Bergo de Almeida
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: ELAINE CRISTINA DE AQUINO ARAUJO MONTAZOLLI (OAB 23782/MS)
Sendo assim, indefiro o pedido do autor. No mais, intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada de
concreta possibilidade de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não se manifeste, remetam-se os autos ao arquivo,
na forma do art. 921, inciso III, do CPC. NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte Exequente para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade e documentos juntados às f. 265/448.
Processo 0804877-10.2018.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Rodante Comércio e Locações Ltda Epp - Exectdo: Organiza Prestadora de Serviços Eireli-me
ADV: VIRGILIO JOSÉ BERTELLI (OAB 5862/MS)
Defiro o pedido relativo à realização de buscas de endereço da parte executada nos sistemas Sisbajud, Infojud e Siel,
que deverá ser realizada pelo Cartório. Se infrutífera a tentativa de citação ou encontrado endereço já informado nos autos,
independente de nova conclusão, fica desde já deferida a expedição de ofício à Energisa, Vivo e Águas Guariroba a fim de
localizar o endereço da parte executada. Ao Cartório para providências.
Processo 0805050-05.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: B. - Exectda: Livia de Freitas Leal Martins Barbosa - Ramiro Barbosa Martins
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
Diante disso, indefiro o pleito. Intime-se a parte requerente para formular pedido de diligências para satisfação de seu
crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo concedido, sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo
provisório, onde aguardarão até ulterior manifestação da parte interessada, ciente a parte credora quanto ao prazo prescricional
de sua pretensão executiva (prescrição intercorrente) que se inicia um ano após a determinação da suspensão, por analogia
ao que estabelece o art. 921 e parágrafos do CPC. Por fim, defiro o pedido de inscrição do nome dos réus no cadastro de
inadimplentes. Promova-se através do Serasajud.
Processo 0806448-79.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Concentro Marcas LTDA - Exectdo: WA Arquitetura Eireli - ME
ADV: LUIZ AUGUSTO GARCIA (OAB 7794/MS)
ADV: NEIDIVAL SILVA DE SOUZA (OAB 22471/MS)
ADV: VENUZA DE MEDEIROS BORRALHO GARCIA (OAB 23459/MS)
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ADV: BARBARA MACHADO DE BRITO (OAB 24029/MS)
Intime-se o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da juntada de AR devolvido às fls. 123,
requerendo o que de direito.
Processo 0807307-37.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Rio Claro Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não - Padronizados
ADV: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO (OAB 6294B/MT)
ADV: RONALDO BATISTA ALVES PINTO (OAB 7556B/MT)
Intimação do exequente acerca das respostas de ofícios de fls. 163/167, para requerer o que de direito.
Processo 0807920-86.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Saint Romain - Exectda: Marcia Rodrigues - Enccon - Engenharia, Comércio e Construções
Ltda
ADV: ANNELISE REZENDE LINO FELÍCIO (OAB 7145/MS)
ADV: DÁRION LEÃO LINO (OAB 5273/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: LUIZ AUGUSTO GARCIA (OAB 7794/MS)
Vistos, etc. DEFIRO o pedido de fl. 271/272. INTIME-SE a parte exequente para comprovar o pagamento da diligência
referente a emissão do mandado de avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o pagamento da diligência, EXPEÇASE mandado de avaliação do imóvel penhorado à fl. 257. Após o cumprimento do mandado, INTIMEM-SE as partes para se
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, TORNEM os autos conclusos. Por fim,
nos termos do artigo 772, inciso II do CPC, advirto a parte executada que a apresentação de manifestações infundadas e com
o único intuito de procrastinar o regular andamento do feito configurará ato atentatório à dignidade da justiça, passível de ser
punido nos termos previstos no artigo 774, parágrafo único do CPC, sem prejuízo da aplicação da multa por litigância de má-fé
prevista no artigo 81 do CPC. Às providências.
Processo 0808265-18.2018.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: S.B.S.
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intime-se o exequente para dar andamento a execução, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem manifestação,
remetam-se os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação da parte interessada, ciente dos efeitos previstos no art.
921, inciso III e parágrafos, do CPC.
Processo 0808345-50.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Ricardo Mendes da Silva - Exectdo: Matheus Alves Carvalho
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
ADV: ROBERTO MENDES DA SILVA (OAB 12513/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para recolher o valor referente as diligências do Oficial de Justiça. Prazo: 15 Dias
Processo 0809658-12.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: S.B.S.
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 12178A/MS)
Intimação da parte exequente para requerer o que de direito e regular andamento do feito, tendo em vista que o valor
encontrado nas pesquisas SISBAJUD foi desbloqueado por ser ínfimo, nos termos da decisão de fls. 157/158 e informações de
fls. 160/161.
Processo 0809944-19.2019.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito,Poupançae Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul,Tocantins e Oeste da
Bahia-SICREDI
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 18529/MS)
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
Intimação do(a) autor para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o boleto ser
emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária.
Processo 0810263-55.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: I.U.
ADV: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA (OAB 16215A/MS)
Intimação do requerente acerca do termo de penhora expedido às f. 195, e que deverá juntar certidão da matrícula atualizada
nos autos, capaz de demonstrar a averbação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0811058-56.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Unigran Educacional
ADV: WALTER BENEDITO CARNEIRO JÚNIOR (OAB 8495/MS)
ADV: ELITON CARLOS RAMOS GOMES (OAB 16061/MS)
ADV: JOÃO ALFREDO VIEIRA CARNEIRO (OAB 10630/MS)
Intimação do exequente acerca da resposta de ofícios de fls. 59/63 para requerer o que de direito.
Processo 0812133-43.2014.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Defiro o pedido de f. 230, determinando a suspensão da presente execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se
suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e não havendo manifestação do exequente, arquivem-se os
autos, independentemente de intimação, ficando este, desde já, ciente que começa a correr o prazo de prescrição intercorrente,
na forma do art. 921, inciso IIII e § 1º a 3º, do CPC.
Processo 0812194-93.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: NATALIA HONOSTÓRIO DE REZENDE (OAB 13714/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação do(a) autor para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o boleto ser
emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária.
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Processo 0812634-31.2013.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: B. - Exectda: C.S.O.B.
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: JOANA MERLO DE LIMA (OAB 16051/MS)
ADV: ANA JOARA MARQUES RAMIREZ (OAB 18320/MS)
Defiro o pedido relativo à penhora on-line de valores em contas de titularidade da parte executada, através do sistema
SISBAJUD, que deverá ser realizado com urgência, pelo Cartório. Sendo frutífera a penhora, adote a Serventia as seguintes
determinações: Encontrado saldo nas contas de titularidade da parte executada, o valor deve ser transferido para conta Única
vinculada aos autos, juntando-se cópias dos Recibos de Protocolamento de Ordens Judiciais de Bloqueio de Transferências
e Desbloqueio de Valores ao feito.; Após, a parte executada deve ser intimada através de seu advogado, quanto a constrição
efetuada, para querendo, no prazo de 05 dias, oferecer impugnação, nos termos do art. 854, §3º, incisos I e II do CPC.; Não
apresentada manifestação da parte executada, converter-se-á a quantia bloqueada em penhora, sem a necessidade de lavrarse o termo, intimando-se em seguinte o autor para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo a penhora de
valor ínfimo (art. 836 do CPC), adote-se as seguintes determinações: O valor deverá ser desbloqueado, juntando-se aos autos
os Recibos de Protocolamento de Bloqueio de Ordens Judiciais Bacenjud 2.0. Em seguida, o exequente deverá ser intimado
para requerer o que de direito para regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação,
remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde aguardarão até ulterior manifestação da parte interessada, ciente o exequente
acerca da fluência da prescrição intercorrente, conforme estabelece o art. 921 do Código de Processo Civil. Sendo a penhora
infrutífera, proceda-se nos termos dos itens 2 e 3, acima transcritos. Em razão dos documentos supracitados, os autos deverão
tramitar em segredo de justiça. À Secretaria para providências.
Processo 0812675-56.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Marcos Kadayan Aermodelismo Me
ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504SP)
INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0812813-91.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Reqte: B.
ADV: ERIKA PATRICIA KILL (OAB 15029/MS)
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA (OAB 1423B/MS)
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
ADV: RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 16829/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte credora para juntar aos autos planilha com o valor do débito atualizado. Prazo: 5 dias
Processo 0813170-37.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito
Exeqte: Talita Indústria de Farinhas Ltda - Exectdo: Magsul Industria e Comercio de Pâes Ltda
ADV: JOCIMAR DOS SANTOS (OAB 30010/GO)
ADV: HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (OAB 6624/MT)
Intime-se o exequente para dar andamento a execução, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem manifestação,
remetam-se os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação da parte interessada, ciente dos efeitos previstos no art.
921, inciso III e parágrafos, do CPC.
Processo 0819960-76.2012.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: T.M.
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS (OAB 12574/MS)
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no
prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento.
Processo 0821123-86.2015.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: C.C.L.A.A.U.M.G.S.S.U.M. - Exectdo: M.A.M.V.M. - M.A.M.V.
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: ANDRÉ STUART SANTOS (OAB 10637/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA - CURADOR ESPECIAL (OAB /MS)
ADV: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO (OAB 11751/MS)
DEFIRO a realização de buscas nos sistemas de consulta nos quais este juízo está cadastrado, observando o que foi
requerido pela parte exequente. A materialização da busca deverá ser feita pelo cartório, com urgência. Em se tratando de busca
de patrimônio: A) encontrado algum bem na consulta junto ao RENAJUD, deverá ANOTE-SE a impossibilidade de transferência
e INTIMEM-SE as partes requerente e requerida, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias; B) havendo a resposta
do INFOJUD quando à busca por declarações em nome da parte executada (DIRPF/DIRPJ/DITR/DOI), INTIME-SE a parte
autora, para que requeira o que entender de direito. Anexados documentos que contenham informações protegidas pelo sigilo
fiscal, referida(s) peça(s) processual(is) deverá(ão) permanecer em sigilo, com possibilidade de consulta apenas pelas partes e
representantes. Às providências.
Processo 0821744-15.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Edifício Yes
ADV: WENDELL LIMA LOPES MEDEIROS (OAB 8935/MS)
Nos termos finais da sentença de f. 168, intime-se novamente a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar
regular prosseguimento ao feito, informando a respeito do integral cumprimento da transação, ciente que o silêncio importará
em anuência. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0822932-43.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: BRB - Banco de Brasilia S/A - Exectdo: Jose Carlos Guelere Eireli - José Carlos Guelere
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)
ADV: ELAINE TIBÚRCIO DE OLIVEIRA (OAB 19753B/MS)
Intime-se o Exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fls. 168, requerendo o que
de direito.
Processo 0822967-37.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: J.P. - A.A.E.E. - Exectda: A.F.S.M.
ADV: JOSÉ RAFFI NETO (OAB 13978/MS)
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ADV: EDUARDO DALPASQUALE (OAB 12071/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO ESPÍNDOLA BINO (OAB 17696/MS)
ADV: FRANCISCO ROMERO JUNIOR (OAB 20579/MS)
Homologo, por sentença, para que surta seus efeitos legais, o acordo de f. 229-231, celebrado entre as partes supra
referidas, decidindo pela extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.
Sem prejuízo, antes de determinar a expedição de alvará para conta indicada à f. 299, intime-se o exequente para, no prazo
de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração que confira à sociedade ali indicada para receber e dar quitação. Assim que
juntada a procuração, havendo poderes para tanto, fica desde já deferida a expedição de alvará em favor da parte autora. Por
fim, defiro o cancelamento da penhora e da ordem de restrição efetuadas no processo. Ao cartório para providências.
Processo 0825501-17.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: B.
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intime-se o exequente para manifestação em continuidade no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0826115-27.2014.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: TAVEIRA E RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME - ROZELI VIANNA
TAVEIRA - FERNANDO BRUNO RODRIGUES DURKS
ADV: REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS (OAB 18028/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Vistos, etc. Diante do teor do ofício de fl. 252/263, DETERMINO o levantamento da penhora realizada à fl. 222/223.
EXPEÇA-SE alvará em favor da parte executada do valor bloqueado à fl. 222/223. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente
para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.
Processo 0830478-57.2014.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: B.
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Intimação da parte Exequente acerca do envio da Carta Precatória de f. 250, conforme extrato de f. 254-255, para devido
acompanhamento, bem como para o pagamento das custas/diligências necessárias no Juízo Deprecado.
Processo 0835180-75.2016.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para recolher o valor referente as diligências do Oficial de Justiça. Prazo: 15 Dias
Processo 0835718-27.2014.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: E.V. - Exectdo: L.A.S.
ADV: KARINE DE AGUIAR ESCOBAR (OAB 17570/MS)
ADV: GABRIEL ASSEF SERRANO (OAB 15389/MS)
ADV: DEIRDRE ARAÚJO SERRA (OAB 12463/MS)
Intime-se o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca dos AR’s de folhas 145 e 160, que foram
devolvidos, assim como das juntadas de ofícios de fls 149, 150/153, 154/158 e 163, requerendo o que de direito.
Processo 0837246-91.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Defiro o pedido de f. 74, expeça-se mandado conforme requerido. Intime-se novamente a parte exequente para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas da diligência. Inerte o interessado, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumprase.
Processo 0838474-43.2013.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: K.B.M.
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
DEFIRO a realização de buscas nos sistemas de consulta nos quais este juízo está cadastrado, observando o que foi
requerido pela parte exequente. A materialização da busca deverá ser feita pelo cartório, com urgência. Em se tratando de busca
de patrimônio: Havendo a resposta do INFOJUD quando à busca por declarações em nome da parte executada (DIRPF/DIRPJ/
DITR/DOI), INTIME-SE a parte autora, para que requeira o que entender de direito. Anexados documentos que contenham
informações protegidas pelo sigilo fiscal, referida(s) peça(s) processual(is) deverá(ão) permanecer em sigilo, com possibilidade
de consulta apenas pelas partes e representantes. Às providências.
Processo 0839921-90.2018.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectda: Alessandra Bezerra de Oliveira
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 15119A/MS)
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Antes de apreciar o pedido de arresto, defiro o pedido de f. 144, relativo à realização de buscas de endereço do executado
no sistema Sisbajud e Infojud, que deverá ser realizada pelo Cartório, com urgência. Se infrutífera a tentativa de citação ou
encontrado endereço já informado nos autos, fica desde já deferida a expedição de ofício à Energisa, Águas Guariroba e Vivo
S/A, a fim que se encontre o endereço da parte executada. Saliento que os sistemas mencionados são mais adequados para
que se efetue a busca de endereços do que o sistema Renajud. Ao Cartório para providências.
Processo 0842958-57.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Carimã
ADV: JAIR GOMES DE BRITO (OAB 14115/MS)
CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da dívida e dos honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias,
nos termos do art. 829, do CPC, bem como, INTIME-SE de que poderá interpor embargos à execução no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da juntada aos autos do mandado/AR de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 915,
do CPC). Em se tratando de execução de cotas condominiais, segundo as regras do art. 323 c/c art. 771, do CPC, integram o
valor exequendo as obrigações vincendas até a quitação integral do débito. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) do débito original, sendo que em caso de pagamento no prazo assinalado, o valor dos honorários será reduzido à metade
(art. 827, § 1º, do CPC). ADVIRTO o(s) executado(s) de que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas,
poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em
lei. No prazo dos embargos, fica facultado à parte executada o pagamento parcelado da dívida exequenda, acrescida de custas
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processuais e honorários advocatícios, mediante o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor da dívida e o restante
em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária pelo índice do IGPM-FGV e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, nos termos do artigo 916, do CPC. Não efetuado o pagamento no prazo de 03 (três dias), independentemente do
oferecimento de embargos, PROCEDA o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação de bens da parte executada suficientes
para a garantia da dívida e dos honorários advocatícios, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIME-SE, na mesma
oportunidade e pessoalmente, a parte executada. (artigo 829, § 1º, CPC). CIENTIFICO o exequente de que, não localizados
o(s) executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob
pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Caso haja interesse, por parte do exequente,
na realização de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, deverá, após decorrido o prazo para o
pagamento, apresentar petição específica. Por fim, registre-se que, nos termos do Ofício-Circular n. 126.664.075.0070/2016
expedido pela Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça, o exequente poderá requerer diretamente Cartório Distribuidor a
expedição de Certidão de Averbação Premonitória (art. 828), que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do
Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias,
comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.
Independentemente de autorização judicial, o(a) Oficial(a) de Justiça deverá observar os benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC.
Processo 0844133-91.2017.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Robson Pereira - Exectda: Adelaine Moralez Lautenschlager
ADV: FERNANDA FARIAS FEROLDI NEUWIRTH (OAB 21081/MS)
ADV: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO (OAB 11328B/MS)
Expediente: Intimando a parte autora acerca da penhora no rosto dos presentes autos, conforme f. 125.

1ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0018555-38.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: João Nunes da Silva - Exectdo: Antonio Breno Dede de Souza
ADV: JACOB NOGUEIRA BENEVIDES PINTO (OAB 13962/MS)
ADV: OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 4889A/MS)
ADV: ELIETE NOGUEIRA DE GÓES (OAB 8993/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 521/529 como cumprimento de sentença. Anote-se na autuação e sistema. II. Intime-se o
Executado, por meio de seu advogado(s) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o julgado, pagando ao(à) Exequente
o valor noticiado na inicial, sob pena de incidir a multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) do valor atualizado da dívida. Fica o Executado, desde já, advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III. Apresentado o comprovante de pagamento, intime-se o Exequente para
manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, no silêncio presumir-se-á como
quitada a dívida. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0029837-73.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução
Exeqte: Saad & Duarte Advocacia e Consultoria Jurídica e outros - Exectdo: Policon Engenharia Ltda
ADV: DIEGO GIULIANO DIAS DE BRITO (OAB 14400/MS)
ADV: LEONARDO SAAD COSTA (OAB 9717/MS)
ADV: ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (OAB 7236/MS)
ADV: IVAN GIBIM LACERDA (OAB 5951/MS)
ADV: RAFAEL MEDEIROS DUARTE (OAB 13038/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM (OAB 20027/MS)
ADV: LUCAS MEDEIROS DUARTE (OAB 18353/MS)
Em face do exposto, homologo por sentença o acordo entabulado pelas partes, o qual fica fazendo parte integrante desta
decisão para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo
extinto o presente feito. Oficie-se ao TJMS, nos autos do Precatório de nº 1601458-20.2016.8.12.0000, informando o número da
subconta para transferência do valor relativo à penhora. Realizada a transferência, expeça-se alvará em favor do Exequente,
para a conta indicada as fls. 665, item 2. Certifique-se de imediato o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as
anotações registrais de baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0061211-78.2010.8.12.0001 (001.10.061211-4) - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia
Exeqte: Erickson da Silva Flores - Exectdo: Iara Cristina Araujo Queiróz - Araci Iva de Araújo
ADV: CRISTINA RISSI PIENEGONDA (OAB 13929/MS)
ADV: HUALTER TAROUCO BATISTA (OAB 13207/MS)
ADV: PAULO ROBERTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 2524B/MS)
ADV: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 9938/MS)
ADV: MARCIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES (OAB 27168D/PE)
I. Em atenção à petição de fls. 234/235, expeça-se COM URGÊNCIA mandado de penhora no rosto dos autos nº 083925181.2020.8.12.0001 e 0840866-09.2020.8.12.0001, em trâmite perante a 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo
Grande/MS, sobre os direitos que a executada Araci Iva de Araújo lá possui, até o limite do débito executado. Após a realização
da penhora, lavre-se o respectivo termo e intime-se a executada para, caso queira, apresentar embargos. II. Às providências
e intimações necessárias. DO CARTÓRIO: Intimação da parte exequente para, no prazo de cinco dias, apresentar o valor
atualizado do débito exequendo, a fim de possibilitar o cumprimento do retro determinado.
Processo 0118507-34.2005.8.12.0001/01 (001.05.118507-6/00001) - Execução de Sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Reqte: Moderna Associação Campograndense de Ensino Ltda. - MACE
ADV: ISADORA TANNOUS GUIMARÃES (OAB 12445B/MS)
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
ADV: ADRIANA SCAFF PAULI (OAB 11135/MS)
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Nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, defiro o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em
que também se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo, proceda-se o arquivamento definitivo independentemente de novo
despacho (art. 921, § 2º, CPC). Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800127-67.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Estabelecimentos de Ensino
Exeqte: INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR - ISES - Exectda: Sandra Novais Sousa e outro
ADV: PEDRO PAULO CENTURIÃO (OAB 14064/MS)
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 206/209 como cumprimento de sentença. Anote-se na autuação e sistema. II. Intimese a Executada Sandra Novais Sousa, por meio de seu advogado, e nos termos do artigo 513, § 2º, IV, do CPC, intime-se o
Executado Samuel Miralles Nogueira de Oliveira, por meio de edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram o julgado,
pagando à Exequente o valor noticiado, sob pena de incidir a multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. Ficam os Executados, desde já, advertidos de que, transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. III. Apresentado o comprovante de pagamento, intimese a Exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, no silêncio
presumir-se-á como quitada a dívida. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0805478-89.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exectdo: O.A.B.E. e outro
ADV: CESAR THIAGO SORIA VIEIRA (OAB 19656/MS)
ADV: RAFAEL WILMAR DAURIA MARTINS RIBEIRO (OAB 15463/MS)
ADV: BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS (OAB 13600/MS)
ADV: MAURO LUIZ MARTINES DAURIA (OAB 4424/MS)
Pelo exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora do crédito trabalhista do Executado nos autos da Ação Trabalhista
nº 0024458-76.2017.5.24.0007, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande, para o fim de limitar a constrição ao valor
da dívida relativa àpensãomensal devida. Cumpra-se o determinado o item I, de fls. 1.475/1.476, observando a quantia indicada
na planilha de fls. 1.501/1.502. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0807133-23.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autor: José Severiano Merencio e outro - Réu: Anibal Dias de Souza e outros
ADV: EDELMIRA KAIPER CRUZ (OAB 21065/MS)
ADV: ÁLVARO VITAL DE OLIVEIRA FILHO (OAB 1569/MS)
I. Em atenção à manifestação de fls. 141/142, corrijo o erro material constante na sentença de f. 126, já que o objeto dos
autos e do acordo homologado é a adjudicação do imóvel indicado na inicial, para que passe a constar a seguinte redação no
dispositivo sentencial: “Em face do exposto, homologo por sentença o acordo entabulado pelas partes, o qual fica fazendo parte
integrante desta decisão para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com base no art. 487, III, alínea b, do Código de
Processo Civil, julgo extinto o presente feito. Determino seja procedido o registro da transferência aos Autores do imóvel objeto
da lide, conforme matrícula de fls. 116/119, deixando claro que os Autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Expeça-se carta de adjudicação em favor do Autores. Nos termos do art. 90, §3º, do CPC, ficam as partes dispensadas do
pagamento das custas processuais remanescentes. Como as partes nada estipularam sobre os honorários, presume-se que
cada parte arcará com as despesas de seu patrono. Certifique-se de imediato o trânsito em julgado arquivem-se os autos,
com as anotações registrais de baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” II. Proceda o Cartório a expedição de nova carta
de adjudicação, nos termos acima especificados, e após, arquive-se definitivamente o feito. III. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0807469-90.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Silvia Leticia Vieira - Réu: Belchior Antônio Guimarães Rosa - Euripedes Guimaraes Rosa
ADV: EVALDO JÚNIOR FURTADO MESQUITA (OAB 12686/MS)
ADV: ANA PAULA TAVARES SIMOES (OAB 10031/MS)
ADV: CLÁUDIA REGINA DIAS ARAKAKI ISHIKAWA (OAB 7089/MS)
ADV: PAULO TADEU HAENDCHEN (OAB 2926B/MS)
ADV: EDER ALVES DOS SANTOS (OAB 13147/MS)
ADV: REGINA PAULA DE CAMPOS HAENDCHEN ROCHA (OAB 8066/MS)
ADV: MARCELO DE CAMPOS HAENDCHEN (OAB 8224/MS)
ADV: WELLINGTON JOSÉ AGOSTINHO (OAB 16120A/MS)
ADV: FÁBIO ROCHA (OAB 9987/MS)
ADV: EDUARDO REZENDE CAMPOS (OAB 20092A/MS)
ADV: LUIZ CLÁUDIO ALVES PEREIRA (OAB 7682/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada para, no prazo de 3 dias, recolher diligência do oficial de justiça, para
fins de expedição de mandado de depoimento pessoal da parte ré.
Processo 0807834-81.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autora: Lucia Alves de Oliveira Martins - Réu: Ebs Supermercados Ltda (Comper)
ADV: JOÃO BERNARDO TODESCO CÉSAR (OAB 17298/MS)
ADV: ANDRÉ LUIS MACIEL CAROÇO (OAB 18341/MS)
ADV: JANIELE DA SILVA MUNIZ (OAB 10765/MS)
Intimação das partes, bem como de seus respectivos patronos acerca do teor da certidão de fl. 108, a qual designou
audiência de instrução e julgamento para dia 23/02/2021, às 16 horas, e será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, por meio
da plataforma Microsoft Teams, devendo as partes, no dia e hora designados, utilizarem o seguinte link de acesso: https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, procurar a comarca de Campo Grande/ MS no site e após clicar na sala de espera, onde
será realizado o pregão. Devem as partes, testemunhas e advogados informarem nos autos seu e-mail e telefone de contato.
Processo 0811686-79.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Autora: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Réu: Robélio Mascoli
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 164/166 como cumprimento de sentença. Anote-se na autuação e sistema. II. Na forma
do artigo 513 §2º, II, do CPC, intime-se o Executado, por carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, cumpra o julgado, pagando a Exequente o valor noticiado na inicial, sob pena de incidir a multa prevista no art. 523,
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§1°, do CPC e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. Fica o Executado, desde já,
advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III. Apresentado
o comprovante de pagamento, intime-se o Exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05
(cinco) dias, sendo que, no silêncio presumir-se-á como quitada a dívida. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0814321-38.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Nadir Ricardo Barbosa - Antonio Barbosa - Gabriel Gonçalves Barbosa - Elias Gonçalves Barbosa - LitisAtiv.: Nelson
Ricardo Barbosa - Neusa Rosa Barbosa - Reqda: Nilza Barbosa Vital - Nelson Vital Rodrigues
ADV: JOSE ROBERTO DOS SANTOS (OAB 19115/MS)
ADV: EDGAR LEAL LOUREIRO (OAB 13702/MS)
ADV: CAROLINA DA SILVA BAIRD (OAB 11465/MS)
Ficam as partes intimadas da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 09/02/2021 às 14:45h, que
ocorrerá por videoconferência, conforme certidões de fls. 287-288.
Processo 0815350-94.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia
Reqte: Cleiton Gomes Barbosa
ADV: EDYLSON DURÃES DIAS (OAB 12259/MS)
ADV: JOSÉ SEBASTIÃO ESPINDOLA (OAB 4114/MS)
ADV: ROGÉRIO MOTA DO AMARAL (OAB 13134/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 226/228 como cumprimento de sentença. Anote-se na autuação e sistema. II. Nos termos do
art. 513, § 2º, II do CPC, intime-se o Executado pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, cumpra o julgado, pagando ao Exequente o valor noticiado na inicial, sob pena de incidir a multa prevista no
art. 523, §1°, do CPC e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. Fica o Executado, desde
já, advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III. Apresentado
o comprovante de pagamento, intime-se o(a) Exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05
(cinco) dias, sendo que, no silêncio presumir-se-á como quitada a dívida. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0815946-73.2017.8.12.0001 - Monitória - Inadimplemento
Autor: Editora Melhoramentos Ltda. - Réu: Lucimar Ribas Beni Me (Águia Distribuidora de Livros)
ADV: JOAO JOAQUIM MARTINELLI (OAB 25430/PR)
Ficam as partes intimadas da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 23/02/2021 às 15:00h, que
ocorrerá por videoconferência, conforme certidões de fls. 154-155.
Processo 0817424-87.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: João do Nascimento Leite
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Ficam as partes intimadas da designação da nova audiência de instrução e julgamento para o dia 09/02/2021 às 13:30h, que
ocorrerá por videoconferência, conforme certidões de fls. 186-187.
Processo 0822644-61.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autor: Ecomel Comércio e Serviços Ltda. - Réu: Hospital Geral El Kadri Ltda
ADV: CLEVERSSON GOLIN (OAB 14452/MS)
ADV: RHIAD ABDULAHAD (OAB 17854/MS)
ADV: DANNY FABRICIO CABRAL GOMES (OAB 6337/MS)
ADV: OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (OAB 7000/MS)
ADV: ALVARO CORREA IUNGUE (OAB 22669/MS)
ADV: SORAYA VIEIRA THRONICKE (OAB 17844/MS)
Intimação das partes, bem como de seus respectivos patronos acerca do teor da certidão de fl. 108, a qual designou
audiência de instrução e julgamento para dia 23/02/2021, às 14 horas, e será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, por meio
da plataforma Microsoft Teams, devendo as partes, no dia e hora designados, utilizarem o seguinte link de acesso: https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, procurar a comarca de Campo Grande/ MS no site e após clicar na sala de espera, onde
será realizado o pregão. Devem as partes, testemunhas e advogados informarem nos autos seu e-mail e telefone de contato.
Processo 0824448-30.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Autora: Vanderleia Pereira Barreto - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LETÍCIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Fica a parte autora intimada a manifestar quanto às fls. 240-242.
Processo 0826127-02.2018.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica
Reqte: Liquigás Distribuidora S/A - Reqdo: Depósito de Gás Central Ltda - Agostinho de Aguiar Borba - Maria Neli de Aguiar
Borba
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
ADV: THIAGO MARTINS FERREIRA (OAB 13663/MS)
ADV: FABIO DAVANSO DOS SANTOS (OAB 13979/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para dia 23/02/2021 às
13h30min, e será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, por meio da plataforma Microsoft Teams, devendo as partes, no dia e
hora designados, utilizarem o seguinte link de acesso: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, procurar a comarca
de Campo Grande/ MS no site e após clicar na sala de espera, onde será realizado o pregão. Devem as partes, testemunhas e
advogados informarem nos autos seu e-mail e telefone de contato.
Processo 0828603-42.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Andre Henrique Soares Ferreira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LETÍCIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
ADV: RAFAEL WILMAR DAURIA MARTINS RIBEIRO (OAB 15463/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Intimação das partes para que se manifestem sobre o laudo pericial de fls. 267/271, no prazo de cinco dias.
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Processo 0831670-20.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Missão Salesiana de Mato Grosso - Colégio Dom Bosco
ADV: SEBASTIÃO MARTINS PEREIRA JÚNIOR (OAB 10403A/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 164/166 como cumprimento de sentença. Anote-se na autuação e sistema. II. Na forma
do artigo 513 §2º, II, do CPC, intime-se a Executada, por carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, cumpra o julgado, pagando ao Exequente o valor noticiado na inicial, sob pena de incidir a multa prevista no art. 523,
§1°, do CPC e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida. Fica a Executada, desde já,
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III. Apresentado
o comprovante de pagamento, intime-se o Exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05
(cinco) dias, sendo que, no silêncio presumir-se-á como quitada a dívida. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0832729-38.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Cesar de Souza - Réu: Sompo Seguros S.A.
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: PAULO DANIEL DE OLIVEIRA LEITE (OAB 11045/MS)
ADV: JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA (OAB 8626/MS)
I. Defiro o pedido de fls. 119/121 e autorizo o levantamento da importância depositada nos autos em favor do Banco CNH
Industrial Capital, devendo os patronos subscritores da petição de fls. 119/121 informarem os dados bancários necessários para
tanto. II. Outrossim, a emissão de boleto para quitação do contrato deverá ser resolvida administrativamente entre as partes, eis
que refoge do âmbito desta ação. III. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0833583-32.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0826301-50.2014.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Bello Advocacia e Advogados Associados S/s e outro
ADV: OTONI CÉSAR COELHO DE SOUZA (OAB 5400/MS)
ADV: MARIMEA DE SOUZA PACHER BELLO (OAB 6635/MS)
ADV: JÚLIO CÉSAR FANAIA BELLO (OAB 6522/MS)
I. Intime-se a Exequente para se manifestar sobre a certidão de fl. 113 no prazo de 5 (cinco) dias. II. Após, venham os autos
conclusos na fila de INICIAIS. III. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0838581-43.2020.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Sentença - Defeito, nulidade ou anulação
Exeqte: Rossi Lourenço Advogados e outros
ADV: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO (OAB 3674/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO (OAB 7828/MS)
ADV: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (OAB 7602/MS)
I. Intimem-se os Exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendem a inicial, a fim de colacionar aos autos às
peças necessárias à tramitação do pedido de cumprimento provisório de sentença, quais sejam, cópia da decisão/sentença
exequenda e acórdão proferidos, cópia da procuração outorgada pelas partes, Exequentes e Executados à seus causídicos no
processo principal, e certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 522, parágrafo
único e incisos do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de instauração da fase de cumprimento provisório de sentença.
II. Após, com manifestação ou decurso do prazo in albis, venham os autos conclusos na fila de INICIAIS. III. Às providências e
intimações necessárias.
Processo 0839556-65.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0840646-21.2014.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Ana Elisa Loureiro Zacarias - Exectdo: Brasil Trading Fotografias Ltda.
ADV: NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR (OAB 8575/MS)
ADV: WELLINGTON VIEIRA LIMA (OAB 18057/MS)
ADV: CAROLINA PAULA RIBEIRO (OAB 22720/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 01/02 como cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Anote-se na autuação e
sistema. II. Intime-se a Executada, pessoalmente por meio de seu representante legal, para que cumpra voluntariamente a
obrigação de fazer, consistente na entrega dos produtos de foto e filmagem, a saber, 2 (dois) álbuns, 1 (um) pôster, 1 (um)
pendrive e 1 (um) dvd, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de 30
(trinta) dias, sem prejuízo de nova fixação após decorrido o prazo, facultado, no mesmo prazo, a apresentação de impugnação.
III. Em caso de inércia, caberá à parte exequente dizer se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte executada ou,
alternativamente, a conversão em perdas e danos. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0840326-92.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Autor: José Ferreira de Araújo - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: THIAGO PEREIRA GOMES (OAB 18002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Fica a parte executada intimada a manifestar quanto às fls. 256-258.
Processo 0840363-85.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0814796-62.2014.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Isadora Tannous Guimarães Gregio - Adriana Scaff Pauli - Exectdo: Erik da Silva Santana
ADV: ADRIANA SCAFF PAULI (OAB 11135/MS)
ADV: ISADORA TANNOUS GUIMARÃES (OAB 12445B/MS)
ADV: TIAGO PEROSA (OAB 11212/MS)
I. Recebo o requerimento de fls. 224/225 como cumprimento de sentença. Anote-se na autuação e sistema. II. Intime-se o
Executado, por meio de seus advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram o julgado, pagando aos Exequentes
o valor noticiado na inicial, sob pena de incidir a multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) do valor atualizado da dívida. Ficam os Executados, desde já, advertidos de que, transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. III. Apresentado o comprovante de pagamento, intimem-se
os Exequentes para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, no silêncio
presumir-se-á como quitada a dívida. IV. Às providências e intimações necessárias.
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Processo 0841618-20.2016.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Karlos Augusto de Mendonça - Réu: Sociedade Imobiliária Sumare Ltda.
ADV: ANA MARIA DA SILVA XAVIER (OAB 19195/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para dia 09/03/2021 às
14h30min, e será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, por meio da plataforma Microsoft Teams, devendo as partes, no dia e
hora designados, utilizarem o seguinte link de acesso: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, procurar a comarca
de Campo Grande/ MS no site e após clicar na sala de espera, onde será realizado o pregão. Devem as partes, testemunhas e
advogados informarem nos autos seu e-mail e telefone de contato.
Processo 0844682-38.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução
Exeqte: Lanche Mais Alimentacao Ltda Me (subway) - Állen Rodrigues de Castro de Paula - Eduardo Cassiano de Lima
Mânica - Exectdo: Alphaville Campo Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADV: ÁLLEN RODRIGUES DE CASTRO DE PAULA (OAB 17376/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
I. Consoante manifestação do terceiro interessado (fl. 365/366), anterior patrono das requeridas, foi pleiteado o pagamento
dos honorários de sucumbência. Entretanto, na petição de acordo de fl. 386-388, não houve menção ao requerimento do terceiro
interessado. Assim, manifestem-se as partes acerca do requerimento de fl. 365/366, no prazo de 05 (cinco) dias. II. Após,
venham o autos conclusos na fila de homologação de acordo. III. Às providências e intimações necessárias.

2ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0011247-48.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Reqte: E.L.C. - A.K.P.A.A. - Reqdo: B. - TerIntCer: J.R.G. - B.
ADV: MARCELO PONCE CARVALHO (OAB 11443/MS)
ADV: GABRIEL DO VAL SANTOS (OAB 267881/SP)
ADV: ASTOR BILDHAUER (OAB 7874B/RN)
ADV: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA VILARINS JÚNIOR (OAB 17809B/MS)
ADV: VANILTON BARBOSA LOPES (OAB 6771/MS)
ADV: FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 13884/MT)
ADV: JOSÉ RAFAEL GOMES (OAB 11040/MS)
ADV: ANTENOR MINDÃO PEDROSO (OAB 9794/MS)
ADV: JOSÉ MANUEL DE ARRUDA ALVIM NETO (OAB 12363/SP)
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: ANDRÉ LUIS WAIDEMAN (OAB 7895/MS)
ADV: JOÃO ROBERTO GIACOMINI (OAB 5800B/MS)
Intimação às partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca do embargos de declaração de fls.
1305-06.
Processo 0800232-34.2021.8.12.0001 - Tutela Antecipada Antecedente - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Olavo de Oliveira Neto e outro
ADV: VICTOR FERNANDO DE SOUZA KANASHIRO (OAB 25310/MS)
ADV: MARCO ANTÔNIO GIRÃO D’ÁVILA (OAB 7456/MS)
ADV: RICARDO GIRÃO D’ ÁVILA (OAB 8213/MS)
Decisão de fls. 23/26: (...) Assim, defiro o pedido de tutela urgência (art. 330, CPC) para determinar a imediata paralisação
da obra que a requerida realiza no apartamento indicado pelo autor, pelo prazo de 10 dias contados da intimação desta decisão,
sob pena de multa de R$ 10.000,00 e lacração do apartamento. Expeça-se o respectivo mandado com a orientação para que
seja cumprido com máxima urgência. A requerida poderá retirar do local o material de trabalho, se entender necessário, no
prazo máximo de 24 horas da sua intimação para cumprimento desta decisão. Retifique-se no nome da requerida para Katia
Aparecida Locatelli de Souza, conforme indicado pela parte autora à f. 18. Cite-se a requerida, no endereço indicado na inicial
para, querendo, apresentar contestação, em 15 dias, sob pena de revelia, ciente de que o prazo observará os termos do art.
231 do do CPC. Salienta-se que, tendo em conta a situação excepcional de suspensão de atos processuais em razão da
COVID-19, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação, pois ainda não é possível prever quanto tempo os
atos processuais ficarão paralisados, além do que será necessário reorganizar a pauta dos processos cuja audiência restou
suspensa. Não obstante isso, as partes poderão, a qualquer momento após a normalização do expediente, optar pela realização
da audiência, que será, então, designada. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800448-92.2021.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: Maria Estela Yamamoto
ADV: MARCELLE GONÇALVES NEVES (OAB 25258/MS)
Decisão de fls. 31/32: I. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (f. 7). A Carta Magna em
seu artigo 5.º, LXXIV, rege que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. Assim, deve demonstrar que preenche os requisitos para o benefício, sendo que no presente caso ela não declarou
sua atividade atual e não juntou qualquer documento que comprove sua renda. Portanto, intime-se a parte requerente para, em
15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovantes de seus rendimentos e de suas atividades atuais, sob pena de indeferimento
do pedido, com as consequências processuais daí decorrentes. II. Em que pese se trate de ação possessória, a requerente
alega ser proprietária do imóvel supostamente invadido pelo requerido. Ao que parece, em 10 de fevereiro de 1988, o promitente
comprador do imóvel Dorival Ferreira e sua mulher Cícera Félix Ferreira outorgaram poderes ao falecido Pedro Antônio Alves
Vieira para transferir o bem e sua posse (f. 14-15). Por sua vez, a requerente Maria Estela é viúva do falecido Pedro Antônio
Alves (f. 20). Assim, é necessário esclarecer a legitimidade da requerente para pleitear a reintegração de posse do imóvel,
já que aparentemente não é proprietária e pode não ter direito à herança do bem, a depender do regime de bens e data da
celebração do matrimônio. Assim, em igual prazo, deverá apresentar a certidão de matrícula atualizada do imóvel do qual alega
ser proprietária, bem como esclarecer sua legitimidade. Tendo em conta que na certidão de óbito consta que o falecido deixou
bens, a requerente deverá apresentar cópia do termo de inventariante de possível inventário ou justificar o motivo pelo qual não
foi inaugurado o procedimento. Após, voltem conclusos para análise do pedido de tutela.
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Processo 0802409-05.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Cancelamento de vôo
Reqte: Rosângela Pinheiro - Auro Cezar Rigotti - Reqda: Ocean Air Linhas Aéreas S/A - Sv Viagens e Turismo Ltda
ADV: ROSÂNGELA PINHEIRO (OAB 14890/MS)
Intimação à parte Autora para que requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, diante da alegação de pagamento
e documentos vindos às fls. 201-205.
Processo 0806015-41.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Ana Cristina Campion - Reqdo: Anhanguera Educacional Participaçoes S.A.
ADV: NILZA MARIA DA SILVA (OAB 15360/MS)
ADV: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (OAB 9889B/MT)
Defiro o pedido de f. 413. Assim, expeça-se alvará em relação ao valor incontroverso, relativo aos honorários sucumbenciais,
conforme os dados bancários indicados na petição supracitada. Outrossim, aguarde-se o decurso do prazo para a parte autora
se manifestar sobre a impugnação de f. 379-411, em atenção à certidão de f. 412.
Processo 0806015-41.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Ana Cristina Campion - Reqdo: Anhanguera Educacional Participaçoes S.A.
ADV: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (OAB 9889B/MT)
ADV: NILZA MARIA DA SILVA (OAB 15360/MS)
Despacho de fl. 414: Defiro o pedido de f. 413. Assim, expeça-se alvará em relação ao valor incontroverso, relativo aos
honorários sucumbenciais, conforme os dados bancários indicados na petição supracitada. Outrossim, aguarde-se o decurso
do prazo para a parte autora se manifestar sobre a impugnação de f. 379-411, em atenção à certidão de f. 412. Com intimação
à parte autora para ficar ciente do documento juntado à fl. 419, devendo informar os dados corretos como: Número e nome do
Banco, numero da agência e número da conta
Processo 0811335-48.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Incapacidade Laborativa Parcial
Reqte: DANIEL DA SILVA VIEIRA
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
Com intimação à parte requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os pagamentos efetuados, conforme
extratos de fls. 248/249.
Processo 0814506-37.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Vinicius Ribeiro da Mata - Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
ADV: VINICIUS RIBEIRO DA MATA (OAB 24647/MS)
ADV: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (OAB 9889B/MT)
Com intimação ao autor para ficar ciente da transferência da impórtância realizada via TED, conforme guia de levantamento
de fl. 199.
Processo 0818479-34.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Anderson Cândido de Morais - Ré: Águas Guariroba S.A.
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 14777A/MS)
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 154132/SP)
ADV: DELCARLA SILVA NOVAIS (OAB 18819/MS)
Defiro o pedido de f. 201-202. Expeça-se imediato alvará de levantamento do montante depositado na subconta em favor da
parte autora, mediante transferência para a conta indicada no petitório supramencionado. Ademais, tendo em vista a quitação
integral do débito, e considerando que o pagamento é o objeto da prestação jurisdicional postulada, declaro extinto o presente
cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Oportunamente, observadas as
formalidades legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0820101-22.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos
Reqte: C.E.C.M.S.P.F.E.M.S.F. - Reqdo: Valdenir Nascimento dos Anjos Eireli - Me - Valdenir dos Nascimento Anjos
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 18529/MS)
Intimação à parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, para análise do
pedido de fls. 224-226.
Processo 0820764-44.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Reqte: E.M.G.S.D.E.S. - Reqdo: J.C.F.
ADV: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES (OAB 8659/MS)
Intimação da parte Requerida acerca da penhora realizada nos autos nº 0811974-27.2019.8.12.0001, em trâmite nesta Vara
Cível (fl. 89), para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.
Processo 0827155-68.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Reqte: Maria Regina de Miranda Nascimento - Reqdo: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: THIAGO ROSI DOS SANTOS (OAB 17419/MS)
ADV: KLÉBER MORENO SONCELA (OAB 14145/MS)
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
I. Recebo e autuo como cumprimento de sentença por quantia certa (f. 249-251), diante do demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito (f. 252-254). II. Intime-se a parte executada para que cumpra a sentença no prazo de 15 (quinze)
dias, cientificando-a de que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo fixado: o débito será acrescido de multa de
10% e também de honorários advocatícios de 10% (§ 1º, art. 523 CPC), e iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).
III. A intimação será realizada por intermédio de seu advogado constituído nos autos principais (via publicação no Diário Justiça);
ou por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública; ou, por edital, quando citado na forma do
art. 256 do CPC, tiver sido revel na fase de conhecimento. Em caso de réu revel que foi pessoalmente citado, porém não ofertou
contestação ou constituiu advogado nos autos, a intimação é dispensada, conforme entendimento do STJ, acompanhado pelo
TJMS, bastando a publicação desta decisão no Diário da Justiça. IV. Efetuado o pagamento parcial no prazo determinado, a
multa e os honorários incidirão sobre o restante. V. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, com certidão nos
autos, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos expropriatórios.
Processo 0838221-79.2018.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: M.A.C. - N.F.C. - M.A.G.D.A. - O.O.N. - R.G.D. - Exectdo: S.A.C.S.S.
ADV: OLAVO DE OLIVEIRA NETO (OAB 78049/SP)
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ADV: RICARDO GIRÃO D’ÁVILA (OAB 8213/MS)
ADV: MARCO ANTONIO GIRÃO D’AVILA (OAB 7456/MS)
Intimação da parte Autora para informar se houve a satisfação integral do débito, no prazo de 05 dias, restando consignado
que o silêncio importará em anuência.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID DE OLIVEIRA GOMES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIZA MARIA MONTAGNA BANTIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2021
Processo 0801491-98.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Hudson Aparecido de Jesus - Ré: Mapfre Vida S/A e outros
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
ADV: RODRIGO FERREIRA ZIDAN (OAB 155563/SP)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do não
comparecimento à perícia conforme fl. 959.
Processo 0802649-91.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Flávio Henrique da Silva
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Expediente: Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do
laudo pericial complementar de fls. 112/114.
Processo 0815534-74.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Reqte: Lia Chicrala Borges - Reqda: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
ADV: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO (OAB 11098/MS)
ADV: NATÁLIA VILELA BORGES (OAB 14684/MS)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Laudo
Pericial de fls. 498/510.
Processo 0820168-16.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa
Autor: Ektt 12-a Serviços de Transmissão de Energia Elétrica Spe S.a - Réu: Construtora Industrial São Luiz S/A
ADV: DAVID ANTUNES DAVID (OAB 7221A/TO)
ADV: MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA (OAB 110856/MG)
ADV: CRISTIANO AMARO RODRIGUES (OAB 84933/MG)
ADV: WASHINGTON RODRIGUES DIAS (OAB 12363/MS)
ADV: MAX LÁZARO TRINDADE NANTES (OAB 6386/MS)
ADV: MANSOUR ELIAS KARMOUCHE (OAB 5720/MS)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Laudo
Pericial de fls. 1422/1448.
Processo 0822743-60.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Neuza Rodrigues Santana de Lima
ADV: MAICON RICHER FERREIRA AGOSTINHO (OAB 19625/MS)
ADV: EDSON SILVA DA COSTA (OAB 37790/PR)
Diga a parte autora sobre a contestação, requerendo o que de direito para o regular prosseguimento do feito, no prazo de
15 (quinze) dias.
Processo 0842535-97.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica
Autor: João Ferreira de Melo
ADV: ROGERIO CRISTIANO ROSSA (OAB 20275/MS)
Despacho de fl. 78: Ciente da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1416600-09.2020.8.12.0000, que
deferiu parcialmente a antecipação da tutela, para determinar a suspensão das cobranças do parcelamento do débito em
discussão, bem como que para a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia, que tenha por objeto tal
débito. Às providências para o cumprimento da medida.
Processo 0843338-80.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Idalina Canêdo de Freitas
ADV: ANDERSON EIFLER AJALA (OAB 19041/MS)
decisao de 14/16: (...) Diante do exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que o requerido forneça o extrato da
dívida da requerente, referente ao empréstimo contratado com a instituição, bem como o respectivo boleto para quitação, no
prazo de cinco dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária, que fixa-se, desde já, em R$ 200,00 (duzentos reais)
por dia, limitada, inicialmente, a 30 dias. Defiro, sem prejuízo, os benefícios da justiça gratuita à autora (f. 12). Tendo em conta
a situação excepcional de suspensão de atos processuais em razão da COVID-19, deixo de designar, por ora, audiência de
conciliação/mediação, pois ainda não é possível prever quanto tempo os atos processuais ficarão paralisados, além do que
será necessário reorganizar a pauta dos processos cuja audiência restou suspensa. Não obstante isso, salienta-se que as
partes poderão, a qualquer momento após a normalização do expediente, optar pela realização da audiência, que será, então,
designada. Sendo assim, cite-se a parte requerida, no endereço indicado na inicial para, querendo, apresentar contestação, em
15 dias, sob pena de revelia, ciente de que o prazo observará os termos do art. 231 do do CPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0843485-09.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Serafim Rodrigues de Jesus
ADV: NAYARA ALMEIDA GARCIA (OAB 22126/MS)
dECISÃO DE FLS. 33/35: (...) Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o requerido promova
a imediata suspensão do desconto referente ao empréstimo n. 22.830151189/18, no benefício previdenciário do autor, cuja
parcela é de R$ 28,32 (vinte e oito reais e trinta e dois centavos), a contar da sua intimação desta decisão e até o julgamento
definitivo da lide, sob pena de multa diária, que fixa-se, desde já, em R$ 100,00 (cem reais), limitada, inicialmente, a 30 dias.
Defiro, sem prejuízo, os benefícios da justiça gratuita ao autor (f. 26-31), bem como a tramitação prioritária do feito prevista no
art. 71 da Lei 10.741/03 Estatuto do Idoso. Tendo em conta a situação excepcional de suspensão de atos processuais em razão
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da COVID-19, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação/mediação, pois ainda não é possível prever quanto tempo
os atos processuais ficarão paralisados, além do que será necessário reorganizar a pauta dos processos cuja audiência restou
suspensa. Não obstante isso, salienta-se que as partes poderão, a qualquer momento após a normalização do expediente,
optar pela realização da audiência, que será, então, designada. Sendo assim, cite-se a parte requerida, no endereço indicado
na inicial para, querendo, apresentar contestação, em 15 dias, sob pena de revelia, ciente de que o prazo observará os termos
do art. 231 do do CPC.

3ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0008187-14.2005.8.12.0001 (001.05.008187-0) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Reqte: Trier Empreendimentos Imobiliários Ltda - Reqdo: Osmar Fernandes - Alexandra da Silva Martinez - Juan de Deus
Martinez e outro - Exectda: Julia Maria da Silva Martinez - Tania Beatriz da Silva Martinez - Tony Carlos da Silva Martinez
ADV: PAULO TADEU HAENDCHEN (OAB 2926B/MS)
ADV: EDUARDO REZENDE CAMPOS (OAB 20092A/MS)
ADV: FÁBIO ROCHA (OAB 9987/MS)
Intimação à parte Autora para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante das juntadas de A.R
negativos de fls. 343 e 351, da contestação de fls. 346-350 e do certificado à fl. 352.
Processo 0803074-55.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Rosineide Lopes de Oliveira
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
Fica a parte autora intimada a comparecer à perícia designada para o dia 06/03/2021, às 07h15min, a ser realizada no
consultório médico localizado na rua Marechal Candido Rondon, 1837, Policlínica Pax Real, Centro, Campo Grande-MS, com
Dr. Raphael João Zaupa Júnior, munida de documento oficial com foto, CTPS, bem como todos os exames e laudos médicos
que estiverem em seu poder, pertinentes a demanda, a fim de facilitar os trabalhos periciais.
Processo 0808061-37.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: A.P.Saigali (Certifica Produções Artísticas) - Réu: Terra Nova Eventos - Cnh Eventos e Pecuária Ltda
ADV: RAGHIANT TORRES E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 17202/MS)
ADV: JANE JOCÉLIA DE OLIVEIRA MARECO (OAB 5481/MS)
ADV: ARI RAGHIANT NETO (OAB 5449/MS)
ADV: ARNALDO PUCCINI MEDEIROS (OAB 6736/MS)
ADV: LÚCIA MARIA TORRES (OAB 8109/MS)
ADV: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO (OAB 7146/MS)
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento da guia de recolhimento de f. 522,
conforme determinação de f. 516, bem como manifestar-se sobre o aviso de recebimento de f. 524.
Processo 0808248-21.2014.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Nelson Quintão Froés - Alcides Trentin - FERNANDO LUTI BATONI
ADV: ALCIDES TRENTIN (OAB 12223/MS)
ADV: ALEXANDRE BASTOS (OAB 6052/MS)
ADV: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI (OAB 5452/MS)
ADV: KÁTIA REGINA BERNARDO CLARO (OAB 17927/MS)
ADV: CAMILA CAVALCANTE BASTOS (OAB 16789/MS)
ADV: JESSICA BARBIERI FERNANDES (OAB 19464/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 294/301, requerendo o que de direito.
Processo 0814054-27.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Fabio Alexandre de Andrade - Réu: Jardel Leite Retzlaff - Somar Serviços de Consultoria Ltda Me e outro
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG)
ADV: ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA (OAB 80055/MG)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à juntada do(s) aviso(s) de recebimento
de f. 159 e 160.
Processo 0814068-45.2019.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão /
Resolução
Autor: Sergio Roberto dos Santos Vilhalba
ADV: DAYANE LOPES FREITAS VILLALBA (OAB 21877/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada do mandado negativo de
fls. 105/106, requerendo o que de direito.
Processo 0816281-58.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Planos de Saúde
Exeqte: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Giummarresi, Dorval e Advogados Associados Exectdo: Fernando Jorge Fernandes
ADV: LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI (OAB 21438/MS)
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
ADV: JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA (OAB 12089/MS)
Intimação à parte Autora para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da Juntada de Ofício do Iagro
às fls. 237-243.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

67

Processo 0821422-87.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autora: Maria Margarida dos Santos Perreira - Diones Ferreira da Conceição
ADV: DJANIR CORRÊA BARBOSA SOARES (OAB 5680/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do requerimento feito pela Procuradoria
Geral do Estado à f. 169.
Processo 0823120-31.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
ADV: JOSÉ FERNANDO VIALLE (OAB 5965/PR)
ADV: BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (OAB 74053/PR)
ADV: RODRIGO CARLESSO MORAES (OAB 45858/PR)
Intima-se da designação de audiência de Conciliação a ser realizada no dia 25/03/2021, às 16h, pelo Sistema de
Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS, através do link https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0831118-84.2019.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: José Rezende da Silva
ADV: ALFIO LEÃO (OAB 14454/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 94/98, requerendo o que de direito. Ressalta-se que os avisos de recebimento de fls. 97/98 foram recebidos
por pessoa diversa das citandas.
Processo 0833366-86.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: ANDERSON, registrado civilmente como Anderson Deip da Silva
ADV: ATER DE FREITAS (OAB 361541SP)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à juntada do(s) aviso(s) de recebimento
de f. 48.
Processo 0834396-93.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Claudeci Gomes - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se sobre fl. 374-379.
Processo 0835320-41.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Alcione Cordoba - Réu: Luiz Fernando de Andrea Pereira - Kza Forte Imóveis Ltda
ADV: LEONARDO NUNES DA CUNHA DE ARRUDA (OAB 17005/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE HANS (OAB 18092/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: JOÃO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 22299/MS)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à juntada do(s) aviso(s) de recebimento
de f. 122.
Processo 0836323-31.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Autora: Marcia da Silva de Andrade Jitsumori
ADV: LUIS FERNANDO LOPES ORTIZ (OAB 12082/MS)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à juntada do(s) aviso(s) de recebimento
de f. 166.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO RODRIGUES VALENTIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON CAIRES SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0828549-47.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exectdo: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA
ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, R$ 1.275,05

4ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0019782-63.2012.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Reqte: Carlos Alberto Romero Ibanhes
ADV: JOÃO BOSCO ANTUNES RONCISVALLE (OAB 6257B/MS)
ADV: MARIA DE FATIMA COELHO DE BRITO CARDOSO (OAB 7155B/MS)
Verifica-se que em manifestação de f. 606/607 a parte requerente junta planilha atualizada do débito exequendo e requer
a expedição de Certidão de Crédito no valor de R$ 55.179,43 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta
e três centavos). Seu pedido, contudo, não comporta acolhimento, vez que a certidão de crédito só poderá ser expedida após
decorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, na forma prevista no art. 523 do CPC. Neste sentido, dispõe o
art. 517 do CPC: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de
transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. Feitas tais considerações, concedo o prazo de 5 (cinco)
dias para que a parte autora requeira o que entender de direito. Decorrido o prazo supra sem manifestação, remetam-se os
autos ao arquivo.
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Processo 0033454-46.2009.8.12.0001 (001.09.033454-0) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos e outro - Exectdo: Paddock Veiculos Ltda ME e outro
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 9938/MS)
ADV: LUIZ CÉZAR BORGES LEAL (OAB 12251/MS)
A respeito dos cálculos da Contadoria de fls. 431/432, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0043425-84.2011.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Protesto Indevido de Título
Reqdo: Dubatera Serviços de Transportes de Cargas Ltda e outro
ADV: BENY SENDROVICH (OAB 184031/SP)
ADV: MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 12546/MS)
Posto isso, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de julgar improcedente o
pedido inicial. Nos termos do artigo 85, §2º do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios em favor dos patronos dos réus, o qual arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Certificado o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0045718-66.2007.8.12.0001 (apensado ao Processo 0074616-84.2010.8.12.0001) (001.07.045718-3) Usucapião - Propriedade
Reqte: Luiz Donazzolo - Marineuza Ferreira da Silva - Reqda: Fanny Noemi Feliu de Basile - Roberto Ramon Feliu Gonzalez
e outros - Confte: Ronaldo Ortiz da Silva e outros - Interesdo.: O Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: ITANEIDE CABRAL RAMOS (OAB 5055/MS)
ADV: SÍLVIO CANTERO (OAB 3760/MS)
ADV: FABIO JUAN CAPUCHO (OAB 10788A/MS)
ADV: EDSON JOSÉ DA SILVA (OAB 14147/MS)
Considerando-se que para o esclarecimento da lide é necessária a tradução dos documentos resultantes da carta rogatória
e do cumprimento do pedido de cooperação jurídica internacional, juntados às fls. 1155/1172, 1173/1205 e 1218/1239, e de
acordo com a relação de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais matriculados na Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso do Sul, nomeio a Tradutora Pública e Intérprete Comercial de Língua Espanhola, inscrita na Junta Comercial de Mato
Grosso do Sul, Lorena Fernández Dall Negro Ferrari, com endereço comercial à Rua Francisco Bento, 170, Itanhangá Park,
Campo Grande/MS, Cep 79003/030, telefone (67) 3325-1003, e-mail: hispanico@hispânico.com.br, para fazer a tradução dos
documentos de fls. 1155/1172, 1173/1205 e 1218/1239/17, devendo ser intimada para, em 05 (cinco) dias, declinar se aceita
o encargo, apresentar proposta de honorários, currículo (com comprovação de especialização) e contatos profissionais, em
especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais; para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias,
a partir do início dos trabalhos, para a entrega da tradução. Destaque-se que, o pagamento dos honorários periciais deverão
ser arcados pelo Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que os autores são beneficiários de justiça gratuita. Oficie-se
o Estado de Mato Grosso do Sul acerca desta decisão. Seguindo, intime-se a tradutora para iniciar os trabalhos de tradução,
ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do NCPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim,
para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a
partir do início dos trabalhos, para a entrega da tradução. Com a juntada do documento traduzido, intimem-se as partes para
se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do NCPC. Havendo impugnação
ao documento traduzido, intime-se a Senhora Tradutora Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 477, §2º, do NCPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimentos, no
prazo de 15 (quinze) dias. Após, em nada mais sendo requerido, voltem-me conclusos para novas deliberações, inclusive para
apreciação do pedido de citação por edital realizado à fl. 1259 pelos autores.
Processo 0119867-72.2003.8.12.0001 (001.03.119867-9) - Depósito - Depósito
Reqte: Banco do Brasil S/A
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: ALESSANDRA G. PIROLI (OAB 12929/MS)
ADV: YVES DROSGHIC (OAB 15007/MS)
1- Considerando-se que a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 520 teve como objeto o mesmo endereço indicado na Certidão
de Oficial de Justiça Positiva de fl. 312 e, tendo em vista que a Certidão de fl. 520 retornou por motivo “não reside no local” e que
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC),
reputo válida a intimação do executado à fl. 127. 2- No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
dê regular prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento da presente demanda.
Processo 0136891-74.2007.8.12.0001/01 (001.07.136891-5/00001) - Cumprimento de sentença - Sustação de Protesto
Exeqte: S.F. - Exectdo: SR Zinsly Z3 Comércio de Máquinas Pesadas
ADV: JOSÉ CARLOS ARAÚJO LEMOS (OAB 9511/MS)
Intima-se a parte exequente acerca das juntadas de ofício de fls. 202/205 e certidão cartorária de fl. 206.
Processo 0800604-80.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Roseli Aparecida Crepaldi
ADV: KARLA BRITO RIVAROLA (OAB 18877/MS)
O caput do art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição apresenta defeitos ou irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que a parte autora emende ou complete a inicial, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado. Assim, nos termos do art. 320 do CPC, intime-se a parte autora para que no prazo de 15
(quinze) dias, junte ao feito, extrato atualizado do órgão de restrição ao crédito indicando data de consulta, uma vez que não
foi juntado ao feito documento que indique que o nome da autora encontra-se negativa pela ré, sob pena de indeferimento da
liminar.
Processo 0800641-10.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Alvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira
ADV: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 7666/MT)
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques com Pedido de Antecipação
Parcial de Tutela que Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira move em face de Nair de Carvalho Bortoleto, Neide Paes de
Carvalho, Nelson Paes de Carvalho, Neusa Paes de Carvalho e Nilseia de Carvalho Marques, todos qualificados nos autos.
Conforme narrado acima, a parte autora aduz que emitiu seis cheques, sendo o primeiro a vista n valor de R$ 10.000,00
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(dez mil reais) e mais cinco cheques no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada um, pós-datados para os meses de
agosto a dezembro de 2004, entregues a credora Zenaide Paes, mas em março de 2004, considerando que os vendedores não
providenciaram os documentos para a lavratura da escritura definitiva, o autor suspendeu o pagamento faltante. Entretanto,
a credora Zenaide, propôs contra o autor ação monitória, já convertida em execução, que tramita perante a 1ª Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis/MT, requerendo assim, a declaração de inexistência de débito entre o autor e os requeridos, bem
como seja declarada a inexigibilidade dos cheques dados em pagamento do negócio nulo. Analisando os autos, nota-se que há
a ocorrência de conexão do presente feito com os autos de n. 0011647-59.2007.8.11.0003. Acerca da conexão o art. 55 do CPC
dispõe o seguinte: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º
Aplica-se o disposto nocaput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; O
autor afirma que a ação de n. 0011647-59.2007.8.11.0003 que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/
MT, tem como base os cheques dados em pagamento do negócio jurídico firmado entre as partes, quais sejam, cheques ns.
004513, 004514, 004515, 004516, 004517 e 004517, conforme recibo de fl. 20. No presente feito o autor pretende a suspensão
da execução no feito de n. 0011647-59.2007.8.11.0003 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MS,
bem como seja obstada a determinação de penhora sobre os bens do autor, ou sua desconstituição caso já feita. Assim, não
há dúvidas, portanto, que ambas as demandas devem ser julgadas conjuntamente pelo juízo prevento, qual seja, a 1ª Vara
Cível da comarca de Rondonópolis/MT, pois eventual julgamento procedente da presente ação poderá influenciar no julgamento
da demanda executiva que tramita perante o juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, vez que, em caso de
julgamento procedente da presente ação será declarado a inexigibilidade dos cheques que fundam a ação executiva. Assim,
presentes os requisitos do art. 55 do CPC, declaro a conexão do presente feito com os autos n. 0011647-59.2007.8.11.0003 que
tramitam perante a 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, e determino a remessa dos autos ao referido juízo, para ser
processada e julgada simultaneamente conforme dispõe o art. 55, 1º do CPC. Realizada as cautelas de praxe, remetam-se os
autos à 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT.
Processo 0803144-77.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Estabelecimentos de Ensino
Exeqte: Instituto Sul Matogrossense de Ensino Superior - Ises - Exectdo: Valdemar Rebouças
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
3- Após o escoamento do prazo sem cumprimento pela devedora, intime-se a credora para que apresente, no prazo de 05
(cinco) dias, cálculo com o demonstrativo do débito atualizado, já incluída a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de
advogado a título de honorários da fase executiva, também no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito (CPC,
art. 523, § 1º), ora fixados e devidos apenas em razão ao não cumprimento voluntário da obrigação.
Processo 0813451-95.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Morais dos Santos Empreendimentos e Administração de Imóveis Próprios Ltda. - Exectda: Dulce Pereira Nantes e
outro
ADV: CARLA GUEDES CAFURE (OAB 12060/MS)
ADV: NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR (OAB 8575/MS)
Intime-se a parte exequente acerca das informações obtidas via Renajud às fls. 1391/1393 para manifestação no prazo de
15 dias.
Processo 0813690-02.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Exeqte: M.L. - Exectdo: E.L.D. ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
ADV: JOÃO FRANCISCO SUZIN (OAB 15972/MS)
Requeira a parte exequente o que de direito para fins de prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.
Processo 0814350-88.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Francisco Ferreira Filho - Reqdo: Lojas Riachuelo S/A e outro
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
A respeito dos cálculos da Contadoria Judicial de fls. 244/248, vistas às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Processo 0814837-29.2014.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: M.M.V.
ADV: OSORIO CAETANO DE OLIVEIRA (OAB 2324/MS)
ADV: CINEIO HELENO MORENO (OAB 7251/MS)
Vistos, etc. Considerando-se que o documento de f. 287 não traz a cópia do comprovante de recolhimento das custas
processuais da carta precatória (apenas menciona que eles existem) e que os recibos de f. 311/314 referem-se apenas ao
recolhimento de diligencias, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o recibo de pagamento das
custas relativas à carta precatória junto à Comarca de Rondonópolis. Com a juntada da documentação, oficie-se novamente o
juízo deprecado para cumprimento da carta precatória de f. 298. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0814859-77.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0034992-91.2011.8.12.0001) - Liquidação de Sentença
pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes à Sentença
Réu: Fundação Enersul
ADV: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR (OAB 6125B/MS)
ADV: JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA (OAB 3566/MS)
Ficam as parte devidamente intimadas acerca da manifestação da Procuradoria do Estado às fls. 329/330.
Processo 0815325-08.2019.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Empréstimo consignado
Reqte: Antonio do Carmo Rodrigues
ADV: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Dispõe o Código de Processo Civil em seu 1.022 que cabem Embargos de Declaração quando houver, na decisão judicial,
obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juízo. Neste sentido, vê-se que o embargante/
réu, às f. 81/87, opôs embargos de declaração em face da sentença, alegando que a mesma é contraditória, pois não aceitou o
TED de f. 60 como prova da disponibilização de valores ao autor. Afirma que a pretensão já foi satisfeita e que apresentou toda
a documentação pleiteada pelo autor, por isso, não pode ser condenado em verbas sucumbenciais. Não obstante os argumentos
que se apresenta, tudo o que se pede é, na verdade, a rediscussão da matéria decidida, ao passo que a sentença, insatisfatória
ao interessado, é clara e ampla no sentido da conclusão obtida pelo juízo, não incorrendo em qualquer das hipóteses descritas
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no artigo 1.022 do CPC. A referida sentença foi clara e precisa, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade
capaz de legitimar os presentes aclaratórios, sendo certo que esclareceu, de maneira expressa, que o documento de f. 60 não
era hábil para comprovar a disponibilização de valores em favor do autor, pois se tratava de documento unilateral produzido pela
propria ré, inexistindo pois qualquer contradição neste ponto. Assim, por não ter apresentado toda a documentação exigida na
inicial, resta evidente a resistência do réu, razão pela qual cabe a ele o ônus de arcar com as verbas sucumbenciais. Ademais,
como se sabe, a justiça ou injustiça da decisão recorrida não pode ser alvo de embargos de declaração, pois não se prestam
eles a discutir o inconformismo quanto ao mérito da decisão, para rediscutir a questão submetida a julgamento. A interpretação
jurisprudencial não dá margem à interpretação diversa. O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o e. Superior Tribunal
de Justiça são unânimes ao afirmar que, nos embargos de declaração, não se pode rediscutir matéria já decidida, verbis: E M E N
T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DA CAUSA CARÁTER PROCRASTINATÓRIO REJEIÇÃO
DA PRETENSÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. É de rigor a rejeição dos embargos de declaração quando o embargante, em
verdade, pretende é a rediscussão da causa, isto sob a perspectiva diversa, pretensão esta que não se enfeixa nas regras que
disciplinam o instituto dos embargos de declaração. Embargos de declaração com tais contornos, opostos pelo sucumbente,
revelam o caráter procrastinatório da formulação, ensejando a aplicação da pena prevista n art. 538, parágrafo único, do CPC.
(TJMS - Embargos de Declaração em Apelação Cível - Ordinário - N. 2008.016269-6/0001-00. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de
Melo.) Posto isso, rejeito os embargos de declaração por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 2- Do Pedido de
Condenação do Embargante ao Pagamento de Multa por Litigância de Má-fé Inexistente o manifesto protelatório na oposição
dos embargos, não há se falar em aplicação das penalidades dos artigos 80 e 1.026, § 2º, ambos do CPC, como pretende a
embargada. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam:
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC/1973, atual artigo 80,
do novo CPC, e que dela resulte prejuízo processual a parte adversa. Apenas para constatação, colaciona-se a seguir o teor
do mencionado artigo 80: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Por sua vez, o artigo 1.026, § 2º, do CPC, estabelece: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2°. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração,
o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.” No caso, não se verifica que a oposição dos embargos de declaração tenha sido
interposto com manifesto protelatório, até porque expressamente autorizado na legislação processual civil vigente. Ademais,
não restou evidenciado nos autos o dolo da parte embargante necessário para aplicação das reprimendas previstas nos artigos
mencionados. Assim, indefiro o pedido de condenação da Embargante/ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0816710-25.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: J.L.R.C. - Exectdo: I.L.A.E.S.A.O.
ADV: PHILIPPE ABUCHAIM DE ÁVILA (OAB 17900/MS)
ADV: ADRIANA PEREIRA CAXIAS PUERTES (OAB 8231/MS)
Para análise do pedido de f. 161/162, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrato
social ou certidão atualizada da junta comercial referente à empresa de CNPJ n. 33.000.431/0001-07, a fim de demonstrar que
esta é filial da empresa executada.
Processo 0816838-11.2019.8.12.0001 - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação
Autor: Jurandir Fernandes da Silva - Ré: Angela Teodoro da Silva e outro
ADV: MARCOS PEREIRA FERNANDES (OAB 19022/MS)
01. Digam as partes sobre as provas pretendidas, bem como, apresentem os pontos controvertidos da demanda, no prazo
de 15 (quinze) dias. 02. Após, se o caso, tornem conclusos para decisão de saneamento do feito, ou para sentença, se for o
caso de julgamento antecipado.
Processo 0817135-28.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Reqte: J.G.V.V. - Reqdo: A.B.A.B.M.A.S.P. - C.B.S.B.
ADV: JOÃO GOMES BANDEIRA (OAB 14256/MS)
ADV: BRUNO GALEANO MOURÃO (OAB 14509/MS)
Intime-se a parte exequente para que requeira o que de direito, no prazo de cinco dias.
Processo 0828360-98.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Alvaro Luiz Coelho de Paula - Ré: Azul Companhia de Seguros Gerais - GA Corretora de Seguros Ltda
ADV: JOSÉ THEÓDULO BECKER (OAB 7483/MS)
Intimando a parte autora para, no prazo legal, efetuar o recolhimento das custas processuais complementares, conforme
determinado às fls. 64 e guia de recolhimento de fls. 67/68.
Processo 0829698-15.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Dirce do Nascimento Cavichini - Reqdo: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico - Réu: Benevix Administradora
de Benefícios LTDA (Plano de Saúde) - Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico
ADV: EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS (OAB 40399/MG)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
ADV: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO (OAB 11098/MS)
ADV: JANE ALZIRA MUNHOZ (OAB 130085/SP)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: JANAÍNA GALEANO SILVA (OAB 10139/MS)
ADV: LAÉRCIO ARRUDA GUILHEM (OAB 7681/MS)
Vistos, etc. 01. Do pedido de ajustes da decisão saneadora. Considerando que, nos termos do art. 357, §1º, do CPC, as
partes têm direito de solicitar ajustes na decisão que saneia o processo, e tendo em vista que o pedido de de f. 812/814 foi
apresentado de maneira tempestiva aos autos (dentro do prazo legal de 5 dias), passa-se à sua análise. A autora Dirce do
Nascimento Cavichini, em manifestação de f. 812/814 requer seja feito ajuste no primeiro ponto controvertido fixado em decisão
saneadora de f. 800/808, qual seja “- a parte autora necessita de internação domiciliar (home care), com a disponibilização de
profissionais da saúde de maneira contínua (24 horas)?”. Sustenta a parte requerente que, considerando que pleiteia o direito
ao home care na modalidade de internação domiciliar, a controvérsia estende-se à cobertura, ou não, dos medicamentos e
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materiais necessários, sob o argumento de que trata-se de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto,
que não pode ser limitado pelo plano de saúde. O pedido comporta acolhimento. Isto porque, conforme contou à f. 04 da petição
inicial, o pedido de home care pretendido é “internação domiciliar da autora, para realização dos tratamentos descritos nos
relatórios médicos, bem como o atendimento domiciliar de fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, exames, medicamentos e
materiais, e tudo o quanto for necessário para o restabelecimento da sua saúde, em todo o seu internamento domiciliar” (grifo
nosso). E verifica-se que em contestação de f. 416/472 a requerida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico argumenta
a necessidade de, em eventual procedência do pedido, delimitar a abrangência do home care (f. 455/466, item 5, subitens
5.1 e 5.3), sob a alegação que não estaria obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar e materiais de uso pessoal,
como fraudas e materiais de higiene básica. Neste sentido, acolho o pedido de ajustes do saneador, para o fim de incluir
como ponto controvertido, além dos já elencados, “a parte autora necessita de medicamentos, outros materiais e equipamentos
indispensáveis para manutenção de sua vida? Quais? Incumbe à parte requerida fornecê-los? Qual a exata amplitude do home
care?”. Por outro lado, quanto à insurgência da parte requerente no sentido de que em decisão de f. 800/808 não houve
apreciação do pedido de produção de prova documental, razão não lhe assiste, vez que o pedido foi devidamente apreciado
à f. 807. Feitas tais considerações, no mais, cumpram-se as demais determinações constantes na decisão saneadora de f.
405/410, as quais restam mantidas. 02. Do contraditório documentos de f. 815/834. Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, a fim
de se evitar eventuais nulidades, vez que não houve intimação específica para tal, intime-se a parte requerida para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de f. 812/814 e documentos de f. 815/834. 03. Da proposta de
honorários periciais. Ante a concordância da requerida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico quanto à proposta de
honorários apresentada pelo perito (f. 940/941), e considerando-se que não houve insurgências frente à quantia requerida por
parte dos demais interessados, homologo o valor dos honorários periciais no montante de R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e
setenta reais). Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, para tomarem ciência dessa decisão, bem como intime-se a
parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento
do processo sem a produção da prova, com as consequências decorrentes. 04. Do pedido de adiamento da prova pericial. Em
manifestação de f. 948/949 a parte requerente pretende o adiamento da perícia médica por tempo indeterminado, até que a
pandemia da COVID-19 não represente mais perigo para sua vida, vez que é idosa e tem sua saúde fragilizada. Considerando
que o art. 313 do Código de Processo Civil dispõe que o processo poderá ser suspenso por convenção das partes, intime-se
a parte ré para manifestar-se acerca do pedido de adiamento da perícia médica, no prazo de cinco dias. Destaca-se que, em
eventual suspensão do feito, o cumprimento da medida liminar deferida por este juízo à f. 77/81, confirmada pelo E. TJMS e
em recursos subsequentes (f. 714/753), deverá permanecer. 05. Do pedido de f. 948/949. Em manifestação de f. 942/945 a
requerida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico comparece aos autos noticiando que não obstante já tivesse trocado
a empresa A3 na prestação de serviços domiciliares, em virtude dos problemas criados pela parte autora, conta que a empresa
KZT, que a substituiu, referida empresa também solicitou o seu desligamento junto ao atendimento da parte requerente, nos
termos do ofício colacionado à f. 946/947. Em sua manifestação, referida parte esclareceu que a rescisão de serviços da KZT
não prejudicará o cumprimento da liminar de fls. 80/81 dos autos, reiterando que “A liminar não determina empresa exclusiva
na prestação de serviços. Logo, é possível que a ré contrate outra empresa para substituir a KZT na continuidade dos serviços,
sem interrupção do tratamento”. Acerca de tais alegações, a parte requerente compareceu às f. 952/964, noticiando a falha
na prestação dos serviços pela empresa KZT, pugnando, dentre outros, pela sua substituição, bem como pela expedição de
ofício à referida empresa e ao COREN/MS para pesquisa acerca do registro profissional da pessoa de Maribel Astudillo. Juntou
documentos de f. 959/995. A fim de evitar eventuais nulidades, intime-se a parte requerida para manifestação acerca dos
pedidos de f. 959/995, no prazo de 15 (quinze) dias. 05. Da noticia de descumprimento da liminar f. 996/1001. Em manifestação
de f. 996/1001, a parte requerente noticia o descumprimento da medida liminar pela parte requerida. Colacionou documentos
de f. 1002/1008. Ante as alegações da autora, intime-se a ré pessoalmente para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias,
oportunidade na qual deverá comprovar o cumprimento da ordem. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0831927-84.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação
Exeqte: R.C.C. - Exectdo: A.P.C.R.
ADV: DOUGLAS WAGNER VAN SPITZENBERGEN (OAB 11822/MS)
ADV: RODRIGO CORREA DO COUTO (OAB 13468/MS)
Fica a parte exequente intimada a, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, requerendo o que de direito.
Processo 0836300-27.2014.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: ODENIR PEREIRA DA SILVA - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas a manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do Laudo
Pericial de fls. 297/301.
Processo 0838039-93.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Maria da Silva Vieira - Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: YURI ARRAES FONSÊCA DE SÁ (OAB 17866/MS)
Intimem-se as partes para ciência da designação da perícia, dia 25/01/2021 às 14:30 horas, na Rua 15 de Novembro, 1512
- Campo Grande/MS, conforme f. 177/179.
Processo 0841030-08.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0828888-69.2019.8.12.0001) - Consignação em
Pagamento - Pagamento em Consignação
Autor: Paulo Roberto Corrêa Lima Filho e outro - Réu: Reinaldo Antonio Martins e outros
ADV: JOSÉ LUIZ SAAD COPPOLA (OAB 11286/MS)
ADV: NADIR VILELA GAUDIOSO (OAB 2969/MS)
ADV: JOSE ROBERTO DOS SANTOS (OAB 19115/MS)
Vistos, etc. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento movida por Paulo Roberto Correa Lima Filho e Rosangela
Ferreira Alvarenga em face de Reinaldo Antonio Martins, Edita Rodrigues dos Santos Martins e Espólio de Tereza Izabel
Martins, todos já qualificados nos autos. Conforme já noticiado nos autos, tem-se que os requeridos ajuizaram Ação de rescisão
contratual e reintegração de posse em face dos autores, a qual envolve o mesmo contrato objurgado nos autos e tramita neste
juízo, estando apensada a este feito (autos n. 0828888-69.2019.8.12.0001). Assim, ante a conexão evidente entre as ações,
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tem-se que o saneamento das demandas deverá se dar em conjunto, com a designação de apenas uma audiência de instrução
e julgamento para fins de colheita de provas de ambos os feitos, o que conferirá celeridade processual e evitará decisões
conflitantes. Deste modo, aguarde-se em aquivo provisório até o cumprimento das providências determinadas nos autos em
apenso (n. 0828888-69.2019.8.12.0001). Após, venham ambos os processos conclusos para saneamento. Intime-se. Cumprase.
Processo 0841496-65.2020.8.12.0001 - Despejo - Rescisão / Resolução
Autor: Ronald Luiz Recalde de Carvalho
ADV: WALDIR FERREIRA DA SILVA FILHO (OAB 20082/MS)
Fica a parte autora intimada para que, em 05 dias, informe o endereço para citação dos requeridos s Luciane da Silva Souza
e Erick Machado.
Processo 0842307-25.2020.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: Albano Diogo Filho
ADV: EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 19813/MS)
Vistos, etc. 1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência da parte autora (fl. 7), defiro-lhe, por ora, os benefícios da
assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se. 2- Trata-se de Ação Monitória proposta por Albano
Diogo Filho contra Marcos Antônio Larréa Barcelos, por meio da qual busca, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, obter pagamento de importância em dinheiro (art. 700, I, CPC/15). Expeça-se mandado monitório, citandose a parte ré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da importância reclamada (fl. 5) e o pagamento de
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigidos até o efetivo depósito (art.
701, CPC/15), ou, no mesmo prazo, ofereça embargos que suspenderá o mandado (art. 702, caput e §4º, CPC/15), sob pena de
constituir-se de pleno direito o mandado sobredito em título executivo judicial, observando-se, a seguir, no que couber, o Título II
do Livro I da Parte Especial (art. 701, § 2º, CPC/15). Dê-se ciência à parte ré, ainda, de que, sendo cumprido o mandado, ficará
isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/15).
Processo 0842978-48.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0062316-90.2010.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Autor: Luis Carlos Caceres
ADV: EMERSON DA SILVA SERRA (OAB 21197/MS)
Vistos, etc. 01- Tendo em vista que o art. 3º da Lei de Custas Judiciais impõe o dever de recolhimento de custas junto
ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. 02- Compulsando os autos, verificou-se que existência
de irregularidades impedem o recebimento do incidente. Primeiramente, verifica-se que a parte autora não anexou ao feito a
certidão atualizada da JUCEMS referente a empresa Santo Antonio Distribuidora de Alimentos LTDA, documento este que é
indispensável para a propositura da ação, porquanto é através do mesmo que se analisa os requisitos do art. 50 do Código
Civil e a legitimidade passiva dos réus. Ademais, percebe-se que a parte autora ajuizou o presente incidente em face da
empresa executada e de seu proprietário, o que não se mostra correto, vez que, tratando-se de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, o polo passivo deverá ser formado somente pela pessoa física, cujo patrimônio se pretende atingir.
Desta forma, intime-se a parte autora para que , no prazo de 15 dias, junte ao feito o documentos acima listado e regularize o
polo passivo, sob pena de indeferimento do incidente, nos termos do art. 321, § único do CPC.
Processo 0843759-70.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0831627-11.2002.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Autor: Laercio Luiz Paulo
ADV: LUIZ FERNANDO RODRIGUES VILLANUEVA (OAB 8203/MS)
Vistos, etc. 01- Tendo em vista que o art. 3º da Lei de Custas Judiciais impõe o dever de recolhimento de custas junto
ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. 02- Deve a parte autora, no mesmo prazo supracitado:
A) Anexar ao feito certidão atualizada da JUCEMS referente a empresa Fábio Nogueira de Carvalho ME, documento este que é
indispensável para a propositura da ação, porquanto é através do mesmo que se analisa os requisitos do art. 50 do Código Civil
e a legitimidade passiva do réu. B) Retificar o polo passivo, pois o que se pretende é atingir bens do proprietário Fábio Nogueira
de Carvalho, de modo que é este quem deve participar do polo passivo da demanda, para fins de contraditório.
Processo 0844267-16.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Aretha Maria Antiqueira Oliveira Nantes
ADV: ANDERSON RÉGIS PASQUALETO (OAB 12068/MS)
O artigo 292, VI do Código de Processo Civil determina que o valor da causa na ação em que há cumulação de pedidos,
será a a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. No caso dos autos, o requerente deu à causa o valor de R$
3.579,12 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos), entretanto, consoante se denota da leitura dos pedidos,
a autora requer a condenação da ré a condenação do pagamento de R$ 3.579,12 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais
e doze centavos) referente à quitação do financiamento junto à BV Financeira e ainda, seja condenada ao pagamento de R$
2.596,65 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos) a título de impostos, taxas e multas referente
ao veículo objeto dos autos. Assim, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias
para que o requerente emende sua inicial, corrigindo o valor da causa, calculando todos os valores que pretende que a ré seja
condenada, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC.
Processo 0844543-52.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito
Autor: Wilson Costa Braz - Ré: Banco BMG SA
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI (OAB 12195/MS)
ADV: CHADID PROVENZANO ADVOGADOS S/S (OAB 1115/MS)
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
ADV: LEANDRO AMARAL PROVENZANO (OAB 13035/MS)
Vistos, etc. Verifica-se da certidão administrativa de fl. 399 e oficio de f. 400/401, que a parte executada, inconformada com
a decisão de fl. 394/396 a qual, dentre outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, apresentou
agravo de instrumento ao E. TJ/MS, nos termos do art. 1.015 e ss do NCPC. Diante do recurso interposto e da possibilidade
de um juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1°, do mesmo codex, procuramos novamente analisar os motivos do ato
jurisdicional recorrido e entendemos não dispormos de forma diversa da que consta na decisão atacada, razão pela qual resta
mantida pelos seus próprios fundamentos. No mais, tendo em vista que o recurso fora recebido em seu efeito devolutivo e
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suspensivo, conforme ofício de f. 400/401, remetam-se os autos ao arquivo provisório até o julgamento definitivo do agravo de
instrumento.
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO VANIA DE PAULA ARANTES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GALDINO AFONSO VILELA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2021
Processo 0023399-65.2011.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: W.C.R. - Reqdo: Rodmontt Comercio Serviços e Transportes Ltda - Brasil Motores e outro
ADV: FABIANA CAETANO TOGNETTI ARAZAWA (OAB 8733/MS)
ADV: SIDERLEY BRANDAO STEIN (OAB 2602/MS)
ADV: RAFAELA TIYANO DICHOFF KASAI (OAB 11757/MS)
ADV: ELIO TOGNETTI (OAB 7934/MS)
ADV: TATIANA TOYOTA MORAES DE OLIVEIRA (OAB 12072/MS)
ADV: FERNANDA GREZZI URT DITTMAR (OAB 13419/MS)
ADV: JULIANO GUSSON ALVES DE ARRUDA (OAB 15981/MS)
Com efeito, considerando o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, e no intuito de evitar a isenção de custas a quem
dela não faça jus e consequentemente a própria banalização da gratuidade, determino a intimação da requerida Rodomontt
Comércio Serviços e Transportes Ltda para, em 15 (quinze) dias, viabilizar documentos atualizados que comprovem, à exaustão,
todos seus rendimentos e gastos (folhas de pagamento, comprovantes de faturamento, fluxo de caixa, declaração de imposto de
renda, contas de consumo, despesas, etc), de modo a permitir fiel e adequada análise de sua real condição financeira, sob pena
de não concessão da benesse pleiteada. Após, em cumprida a determinação acima, façam-me novamente conclusos. Intimemse. Cumpra-se.
Processo 0031499-72.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Reqte: Gilvan Francisco da Silva - Reqda: Zoraide Aparecida Jara Arakaki - Gerson Ferreira da Silva
ADV: FLAVIO NOGUEIRA CAVALCANTI (OAB 7168/MS)
Vistos, etc. Ciente do Oficio de f. 258. Assim, oficie-se ao juízo deprecado para que intime a testemunha Anderson de
Andrade Santos, acerca da audiência de instrução e julgamento designada à f. 250, informando-lhe que sua oitiva dar-se-á
por videoconferência, mediante link a ser disponibilizado nos autos por esta serventia, nos exatos termos do oficio de f. 258.
Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0053296-07.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Roger Carlos Borges - Reqda: Maria da Glória Lanza Chaves - Oseas Pereira Chaves e outro - Réu: Itaú Seguros de
Auto e Residência S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: JOSÉ THEÓDULO BECKER (OAB 7483/MS)
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
Vistos, etc. Da Fixação dos Honorários Periciais Quanto à fixação dos honorários periciais, deve-se considerar as
peculiaridades do caso em apreço, sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade. Com isso, tem-se que deverá ser
analisada a complexidade da perícia, o grau de zelo do profissional, as despesas que podem ocorrer durante a realização dos
trabalhos, a disponibilidade de profissionais para a execução da perícias, etc. Deste modo, caberá ao juízo, após a análise de
referidos critérios, a fixação de verba honorária compatível com os trabalho que deverão ser realizados pelo perito. Salienta-se,
ainda, que eventual alteração dos referidos valores somente será admitida quando restar demonstrada a desproporcionalidade
entre a verba e o trabalho técnico desenvolvido. Compulsando os autos, observo que a quantia indicada pelo perito (R$ 2.000,00
dois mil) mostra-se compatível com o trabalho a ser realizado nos autos, considerando-se fatores objetivos como o tempo de
elaboração do laudo e a complexidade do objeto da perícia (apuração de eventual incapacidade da parte autora). Importa
salientar que a Resolução n. 232/2016 do CNJ deve ser tomada como um parâmetro para a fixação dos honorários, mas
não pode ser vista como absoluta, tampouco tolhe o dever de o juiz avaliar as peculiaridades do caso concreto e da região.
Negar aos peritos remuneração compatível com as peculiaridades do caso concreto seria o mesmo que prestar um verdadeiro
desestímulo para os profissionais auxiliarem a Justiça e, por conseguinte, geraria violação ao próprio direito fundamental de
acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).Ante ao exposto e considerando que a requerida deixou de apresentar impugnação no
prazo legal, conforme certidão de fl. 197, homologo a verba pericial em R$ 2.000,00 dois mil reais. Intime-se a ré para proceder
com o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de fls. 319-326. Cumprida a
determinação supra, intime-se o perito nomeado para o início dos trabalhos, indicando data, horário e local da realização da
perícia, com antecedência suficiente para a intimação pessoal das partes. Indicada a data da realização da prova pericial,
intimem-se pessoalmente as partes. Após a realização do laudo pericial, concedo ao perito nomeado o prazo de sessenta dias
para a juntada do laudo. Com a juntada do laudo pericial, digam as partes em quinze dias. Após, venham os autos conclusos
para deliberações.
Processo 0064243-57.2011.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Pedro Gomes de Almeida - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO (OAB 10910/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Vistos, etc. Conforme requerido pelo perito nomeado às f. 899/900, proceda o Cartório ao desarquivamento dos autos físicos
para fins de desentranhamento dos documentos de f. 670 e f. 719/723, devendo substituí-los por cópias. Em seguida, proceda
a Serventia ao cadastro dos documentos originais no sistema SAJ, no menu “Armas e Bens”, para possibilitar a retirada dos
mesmo em carga. Cumpridas as determinações supra, intime-se o perito do juízo para retirada dos documentos em carga e para
prosseguimento dos trabalhos periciais, nos termos das decisões de f. 861/866 e 884. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800446-59.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Nilton Junior de Andrade Veitas - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LAYSE ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS DINIZ (OAB 22207/MS)
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ADV: DIANA CRISTINA PINHEIRO (OAB 15827/MS)
ADV: MARCELO DESIDÉRIO MORAES (OAB 13512/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Dispositivo. Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no
valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV, a
partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Diante da
sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil, em
especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo recursal, em não sendo
formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Processo 0801498-27.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Josefa de Souza Barreto - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: EDGAR SORUCO JUNIOR (OAB 11522/MS)
Dispositivo. Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no
valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente
pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir
da citação. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código
de Processo Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo
recursal, em não sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0802215-12.2019.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Cleber Rodrigues Luiz - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
Dispositivo. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, não havendo valor a ser complementado pela seguradora
requerida de acordo com o grau de invalidez do segurado aferido por perícia, julgo improcedente o pedido autoral, e decreto
a extinção do feito com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante
da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo
Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Frise-se que em virtude da
concessão da assistência judiciária gratuita à parte requerente, a cobrança de tais verbas, fica condicionada à prova de que ela
tenha condições de adimplir o valores respectivos sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no prazo de 05 (cinco)
anos, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Rito. Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de
sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0802994-57.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Autor: Alberto Gonçalves de Morais - Réu: Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospitalar Ltda
ADV: IGOR MÜLLER VIEGAS DOS SANTOS (OAB 17969MS)
ADV: FERNANDO TADEU DE FREITAS (OAB 113328/SP)
Para a análise do acordo entabulado entre as partes às f. 181/182, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco)
dias, colacionar aos autos seu Contrato Social para o fim de averiguar se a pessoa de Tsugugo Toma possui legitimidade para
constituir procuradores em nome da empresa, como o fez à procuração de f. 75/76. Por oportuno, intime-se a parte requerente
para, em igual prazo, colacionar a minuta de f. 181/182 devidamente assinada, haja vista que a assinatura aposta na f. 182 não
é física e não foi efetuada por certificado digital.
Processo 0803009-26.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Natan Nunes de Souza - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LAYSE ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS DINIZ (OAB 22207/MS)
ADV: DIANA CRISTINA PINHEIRO (OAB 15827/MS)
ADV: MARCELO DESIDÉRIO MORAES (OAB 13512/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Dispositivo. Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT,
no valor de R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido
monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês,
contados a partir da citação. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º
e 8.º, do Código de Processo Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivemse. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0808497-06.2013.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Planos de Saúde
Reqte: Helena Sauer Motta - Reqda: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Denunciado: Associação
Beneficiente de Campo Grande - ABCG - Hospital Santa Casa Campo Grande
ADV: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO (OAB 11098/MS)
ADV: DAYARA GLEICE DE SOUZA (OAB 15450/MS)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
ADV: GLÁUCIA REGINA PITÉRI (OAB 4312/MS)
ADV: ANA CRISTINA DA MOTTA GESSI (OAB 10223/MS)
ADV: CARMELINO DE ARRUDA REZENDE (OAB 723/MS)
ADV: ANTÔNIO ADONIS MOURÃO JÚNIOR (OAB 10371/MS)
Trata-se, pois, de incompetência absoluta, em razão da pessoa, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, por tratarPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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se de matéria de ordem pública. Posto isto, em razão dos argumentos expostos, declino da competência para processamento
e julgamento deste feito e determino a remessa à Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos desta Capital, anotando-se na
distribuição.
Processo 0808881-22.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Nilton Cesar da Silva Santos - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Dispositivo. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, não havendo valor a ser complementado pela seguradora
requerida de acordo com o grau de invalidez do segurado aferido por perícia, julgo improcedente o pedido autoral, e decreto
a extinção do feito com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante
da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo
Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Frise-se que em virtude da
concessão da assistência judiciária gratuita à parte requerente, a cobrança de tais verbas, fica condicionada à prova de que ela
tenha condições de adimplir o valores respectivos sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no prazo de 05 (cinco)
anos, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Rito. Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de
sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0808931-82.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autora: Dacor Atelier Eirle ME - Réu: Alessandro Rosa da Silva
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: JOSÉ FERREIRA GONÇALVES (OAB 14460/MS)
Posto isso, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, julgo, com resolução de mérito, parcialmente procedentes os pedidos
formulados nesta Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis proposta por Dacor Atelier Eirele Me em face de Alessandro Rosa
da Silva, para o fim de: A) julgar improcedente o pedido de rescisão contratual e despejo, vez que antes mesmo da distribuição
da ação o contrato já havia se findado; B) julgar procedente o pedido e condenar o requerido ao pagamento dos alugueres
atrasados, vencidos no período de 20/05/2016 a 20/12/2016, no valor total de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos
reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento
de cada prestação, além de multa por atraso de 10% no pagamento dos aluguéis (cláusula 4ª, §5º, do contrato de fls. 13),
consoante fundamentação desta sentença. Do referido montante deverão ser descontados os pagamentos parciais feitos pelo
réu em favor da autora (conforme informados na propria inicial e planilha de f. 35, não impugnados pelo réu), que somam a
importância de R$ 10.480,00 (dez mil e quatrocentos e oitenta reais), devidamente atualizados desde a data do respectivo
pagamento, descritos na planilha de f. 35. Do mesmo modo, deve-se descontar a caução paga pelo réu ao autor, no importe de
R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), devidamente atualizada desde a data do seu pagamento (data do contrato), a fim
de se evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. C) condenar a parte requerida ao pagamento de multa por rescisão
do contrato de locaticio antes do prazo previsto para a sua vigência, correspondente R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais),
conforme cláusula 16ª (f. 18), revisada nesta sentença. O montante deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice IGP-M/
FGV, a partir da data do inadimplemento (o qual se deu em 12/12/2016). Já os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao
mês, por tratar-se de relação contratual, deverão incidir a partir da citação (art. 405, do CC); Ante a sucumbência, condeno a
autora (na proporção de 30%) e o réu (na proporção de 70%), ao pagamento de custas processuais, com a ressalva de que a
verba atribuída à autora fica diferida por ser esta beneficiaria da justiça gratuita. Condeno o réu ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono do autor, os quais fixo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em 15% (quinze) por cento sobre
o valor atualizado da condenação. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, vez
que este foi revel nos autos e não se fez representar por advogado. Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de
praxe, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0812167-08.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fabio Correa Macedo - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Relatado o necessário. Decido. Fabio Correa Machado moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária em
desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que
sofreu acidente automobilístico em 13/06/2019. Da Preliminar de Necessidade de Adequação do Valor da Causa Em sede de
contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. Aduz a ré que é necessário
verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria direito ao recebimento da quantia integral, sendo necessário
realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na legislação em vigor. Referida preliminar não merece prosperar,
pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para estabelecer, com segurança, qual é o segmento corporal afetado
pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a repercussão da lesão e o percentual de incapacidade resultante,
destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008 estão previstos segmentos corporais os quais podem ser
facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a previsão de dano corporal no membro inferior, e previsões
mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos e pés. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Inexistem
mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem
sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Preliminar - Falta de Interesse de Agir Quitação na Esfera Administrativa.
Como mencionado, a requerida alega carência de ação por falta de interesse de agir da parte requerente, sob o fundamento
de que esta já recebeu administrativamente o valor que tinha direito, concedendo à seguradora a integral quitação ao quantum
adimplido. Razão não lhe assiste. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, “o recibo de quitação outorgado de forma plena
e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz
em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua complementação” (REsp 363.604/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2002, DJ 17/06/2002 p. 258). Nesta senda, partindo-se da premissa de que
o pagamento parcial não inibe a cobrança da diferença, caso existente, não se há de falar em falta de interesse de agir no
pedido de complementação da indenização. Desta forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar
aviada pela seguradora ré. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A)
O acidente automobilístico narrado na exordial realmente aconteceu? B) o acidente automobilístico narrado na inicial causou
lesões físicas na parte autora? Quais? C)Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas resultaram em incapacidade
física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro ou parte do corpo? Qual o
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grau da lesão? E) Houve o pagamento de indenização do seguro DPVAT em decorrência do acidente automobilístico narrado
na exordial? Quanto? O pagamento deu-se em consonância com as lesões permanentes apuradas e com a Lei nº 6.194/74?
Existem valores a serem complementados? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se
imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui
invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida pela parte autora, a qual deverá
ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição
dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente. Vale ressaltar, entretanto,
que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E
ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai
a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/
agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a
vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o
dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse
assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo
acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão
do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações.
Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo
o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado para,
em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito, intimese a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do
processo sem a produção dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos
termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente
de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar
a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início
dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo,
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito
Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimemse as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao
laudo, defiro desde já a expedição de alvará em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que
“as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão
se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0812676-36.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Jéssica Alves da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que Jessica Alves da Silva move em
face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, ambos qualificados nos autos. Da Preliminar de Falta de Interesse de
Agir por Ausência de Negativa da Ré na Esfera Administrativa No que tange às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido
de que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de bater às portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos
ou que não houve pretensão resistida pela ré, e por isso é carecedora da ação por falta de interesse de agir, tenho que seu
pleito não merece respaldo, porquanto, resguardado pela Lei Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança
judicial da indenização securitária não depende do prévio esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de
prévio requerimento nessa seara, já que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por
meio de ação judicial. Ora, é totalmente desnecessário o esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido
nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse
condicionado ao pedido administrativo, ocorreria flagrante afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o
entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE 631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo
se estendido, ao menos até o presente momento, às demais ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência
de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação
do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração ,
uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista
a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de
transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do
presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível,
será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já
tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais
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ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro
do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a
ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii)
e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão
recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora
rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa,
o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como
data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA
INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela
jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15
de setembro de 2015 5ª Câmara Cível Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA
NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO.
O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a
prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar
ventilada pela ré. Inexistem mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem
irregularidades a serem sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se
que a controvérsia cinge-se em saber: A) O acidente realmente aconteceu? B) o acidente automobilístico referido na inicial
causou lesões físicas na autora? Quais? C) Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas resultaram em incapacidade
física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro ou parte do corpo? Qual o
grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se imprescindível para a
elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui invalidez permanente
e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes, a qual deverá ser antecipada pela
ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da
prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de
modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º
do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor.
Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO
SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da
distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravado,
conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade
técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o dever do
magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse assim, na
hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo acesso à
justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão do ônus
probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações. Assim, a
aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo
o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado
para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Considerando que não foi
noticiado nenhum dano neurológico, sendo apenas relatado ter sofrido fratura de hálux esquerdo e nos ossos da mão esquerda
e traumatismo craniano encefálico e escoriações pelo corpo. Com a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de 5
(cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção
dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem
como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º,
incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art.
474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais
deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do
laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos,
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem
acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao laudo, defiro desde já a expedição de
alvará em favor do perito. Postergo a análise do pedido de produção de prova oral para quando a apresentação do laudo
pericial. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0812927-54.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Andressa Fernandes Teixeira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Relatado o necessário. Decido. Andressa Fernandes Teixeira moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização
Securitária em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo,
em síntese, que sofreu acidente automobilístico em 02/01/2020. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir por Ausência de
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Negativa da Ré na Esfera Administrativa No que tange às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido de que a parte autora
não esgotou as vias administrativas antes de bater às portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos ou que não houve
pretensão resistida pela ré, e por isso é carecedora da ação por falta de interesse de agir, tenho que seu pleito não merece
respaldo, porquanto, resguardado pela Lei Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança judicial da indenização
securitária não depende do prévio esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa
seara, já que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito, sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é
totalmente desnecessário o esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como
pressuposto ao ingresso de demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse condicionado ao pedido
administrativo, ocorreria flagrante afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo
Tribunal Federal esposado no RE 631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos
até o presente momento, às demais ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença
de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de
pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o
dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não
deverá Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para
todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a
dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada
do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA
INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela
jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15
de setembro de 2015 5ª Câmara Cível Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA
NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO.
O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a
prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar
ventilada pela ré. Do Saneamento do Feito Inexistem mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão
bem representadas. Inexistem irregularidades a serem sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos
Da análise dos autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado na exordial realmente
aconteceu? B) O acidente narrado na exordial configura acidente automobilístico? C) o acidente automobilístico narrado na
inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? D)Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas resultaram em
incapacidade física permanente da autora? E) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro ou parte do
corpo? Qual o grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se imprescindível
para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui invalidez
permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes, a qual deverá ser
antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição
dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que
a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E
ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai
a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/
agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a
vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o
dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse
assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

79

acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão
do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações.
Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo
o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado
para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito,
intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento
do processo sem a produção dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial,
nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando
ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar
a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos
trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito
Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimemse as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao
laudo, defiro desde já a expedição de alvará em favor do perito. Postergo a análise do pedido de produção de prova oral para
quando da homologação do laudo pericial. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o
direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”
Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0813958-12.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Gilmar Pires - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Relatado o necessário. Decido. Gilmar Pires moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor
de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que sofreu
acidente automobilístico em 18/05/2019. Do Saneamento do Feito Inexistem preliminares a serem analisadas. As partes são
legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos
Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado
na exordial realmente aconteceu? B) o acidente automobilístico narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais?
C) Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas resultaram em incapacidade física permanente da autora? D) Esta
incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? E) Houve o pagamento
de indenização do seguro DPVAT em decorrência do acidente automobilístico narrado na exordial? Quanto? O pagamento deuse em consonância com as lesões permanentes apuradas e com a Lei nº 6.194/74? Existem valores a serem complementados?
Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos
controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui invalidez permanente e qual o grau desta
invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes, a qual deverá ser antecipada pela ré, pois ainda que
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude
da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é
admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do
CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência
do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É
o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO
IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do
ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da
parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a
promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente
desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma,
pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê
o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015
não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do
pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida
Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa,
o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado para, em cinco (5) dias, declinar se aceita
o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco)
dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção dessa prova,
com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem como indicar
assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II
do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC,
deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser
intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com
a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos
esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao laudo, defiro desde já a expedição de alvará em
favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos
ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
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Processo 0814172-37.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Weckhisley Sales Cardoso
ADV: KENNETH ROGÉRIO DOURADOS BRANDÃO (OAB 19313/MS)
Posto isso, rejeito os embargos de declaração por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, intime-se a
ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento dos honorários periciais. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0814350-83.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Valéria Martins Ortiz - Danilo Gonçalves Kondrad - Réu: Viação Motta S/A - Roberval Cardozo - Denunciado:
INVESTPREV SEGURADORA S/A
ADV: ELIETE NOGUEIRA DE GÓES (OAB 8993/MS)
ADV: JACOB NOGUEIRA BENEVIDES PINTO (OAB 13962/MS)
ADV: THIAGO NOGUEIRA BENEVIDES PINTO (OAB 22237/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
1 Verifica-se, em sede de contestação, às fls. 75/91, que a parte requerida apresentou denunciação da lide à Seguradora
Investprev Seguradora S.A. Nesse sentido, o inciso II do art. 125, do CPC, autoriza a denunciação àquele que estiver obrigado,
pela lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No presente caso, a
parte requerida comprova, documentalmente, a relação negocial existente com a seguradora denunciada, consoante documento
de fl. 92, a qual evidencia o contrato de seguro firmado entre a requerida, Viação Motta LTDA (denunciante), e a seguradora
Investprev Seguradora S.A. (denunciada), sendo certo que à época dos fatos (21/03/2019), estava em vigor a apólice de seguro
n. 1002300028995, Ramo 0623, cuja vigência se iniciou em 10/10/2018 e se encerraria em 10/10/2019 (fl. 92). Desta feita,
estando presentes os requisitos previstos no art. 125, II, do CPC, defiro o pedido de denunciação à lide da empresa INVESTPREV
SEGURADORA S.A, devendo figurar no pólo passivo da demanda. Às anotações. Concedo à denunciante o prazo de 30 (trinta)
dias para providenciar o depósito da diligência para citação da denunciada, bem como, indicar o endereço desta para tal ato,
nos prazos estabelecidos os artigos 126 c/c 131, caput e § único, do CPC, dependendo do endereço da denunciada, se na
comarca ou fora desta, sob pena da incidência da regra do art. 131, caput, do mesmo artigo. Com o comprovante do depósito
da diligência acima referida, cite-se a litisdenunciada para no prazo legal contestar a demanda. Com a juntada da contestação,
às partes para impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. 2 Após, retornem-se os autos conclusos para as demais providências.
Processo 0814707-29.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Alex de Souza Mendes - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança de diferença do Seguro Obrigatório DPVAT que Alex de Souza Mendes
move em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, ambos qualificados nos autos. Inexistem preliminares a
serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem sanadas. Deste modo,
dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) o
acidente automobilístico referido na inicial causou lesões físicas na autora? Quais? B) Comprovadas as lesões decorrentes do
acidente, estas resultaram em incapacidade física permanente da autora? C) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em
que membro ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica)
mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte
autora possui invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes,
a qual deverá ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência
da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme
prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale
ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com
as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo,
a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT
ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor,
o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e
técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em
que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida
impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e
efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica
teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica
não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar
suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com
as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o
juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000,
Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim,
nomeio para o encargo a Becker Perícias e Consultoria Empresarial Ltda Peritos Judiciais, inscrita no CNPJ 10.459.611/000156, com endereço à Rua Sabino José da Costa, 459, Bairro Nasser, CEP 79117-141, Campo Grande/MS (e-mail: contato@
peritosjudiciais.com), que atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimada para, em cinco (5) dias,
dizer se aceita o encargo, apresentar proposta dos honorários periciais e indicar profissional na área de otorrinolaringologia.
Considerando que não há perito cadastrado nesta comarca na especialidade necessária (médico otorrinolaringologista), deverá
o perito nomeado neste ato se atentar ao disposto no Provimento n. 466, de 12 de fevereiro de 2020, pois não está cadastrado
junto ao CPTEC, conforme dispõe o art. 7º, §3º, in verbis: Art. 7º Cumpridos todos os requisitos estabelecidos neste provimento,
ato do Presidente do Conselho Superior da Magistratura declarará a pessoa física ou jurídica habilitada para cadastramento
e atuação nas Comarcas e Varas Judiciais especificadas, tendo sua vigência a partir da publicação no Diário da Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul. § 3º Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, tratando-se de profissional ou órgão não
cadastrado regularmente no CPTEC, este será notificado, no mesmo ato que lhe der ciência da nomeação, para proceder ao
seu cadastramento, nos termos deste provimento, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação, sob pena
de não processamento do pagamento pelos serviços prestados Com a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de
5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção
dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem
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como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º,
incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art.
474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais
deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega
do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar
esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se
manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao laudo, defiro desde
já a expedição de alvará em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o
direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”
Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0815576-89.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Sônia Laurentina da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Relatado o necessário. Decido. Sônia Laurentina da Silva moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese,
que sofreu acidente automobilístico em 11/05/2020. Da Preliminar de Necessidade de Adequação do Valor da Causa Em sede
de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. Aduz a ré que é
necessário verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria direito ao recebimento da quantia integral, sendo
necessário realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na legislação em vigor. Referida preliminar não
merece prosperar, pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para estabelecer, com segurança, qual é o
segmento corporal afetado pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a repercussão da lesão e o percentual de
incapacidade resultante, destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008 estão previstos segmentos corporais
os quais podem ser facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a previsão de dano corporal no membro
inferior, e previsões mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos e pés. Ante o exposto, rejeito a
preliminar arguida. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir por Ausência de Negativa da Ré na Esfera Administrativa No que
tange às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido de que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de
bater às portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos ou que não houve pretensão resistida pela ré, e por isso é
carecedora da ação por falta de interesse de agir, tenho que seu pleito não merece respaldo, porquanto, resguardado pela Lei
Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança judicial da indenização securitária não depende do prévio
esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa seara, já que a Constituição
Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito,
sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é totalmente desnecessário o
esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de
demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse condicionado ao pedido administrativo, ocorreria flagrante
afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE
631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos até o presente momento, às demais
ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder
a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em
90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não
do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM
FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO
PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada
a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15 de setembro de 2015 5ª Câmara Cível
Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA
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DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa
não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente
perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 - Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta
forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar ventilada pela ré. Do Saneamento do Feito Inexistem
mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem
sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia
cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado na exordial realmente aconteceu? B) o acidente automobilístico
narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? C)Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas
resultaram em incapacidade física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro
ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se
imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui
invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes, a qual deverá
ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição
dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que
a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E
ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai
a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/
agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a
vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o
dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse
assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo
acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão
do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações.
Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo
o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado
para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito,
intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento
do processo sem a produção dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial,
nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando
ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar
a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos
trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito
Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimemse as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao
laudo, defiro desde já a expedição de alvará em favor do perito. Postergo a análise do pedido de produção de prova oral
formulado pela parte autora à f. 107/108 para momento posterior à homologação do laudo pericial. Por fim, ante o disposto no
art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5
(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0816755-58.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fabio Borges Vieira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Relatado o necessário. Decido. Fabio Borges Vieira moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária em
desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que
sofreu acidente automobilístico em 27/04/2020. Da Preliminar de Necessidade de Adequação do Valor da Causa Em sede de
contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. Aduz a ré que é necessário
verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria direito ao recebimento da quantia integral, sendo necessário
realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na legislação em vigor. Referida preliminar não merece
prosperar, pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para estabelecer, com segurança, qual é o segmento
corporal afetado pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a repercussão da lesão e o percentual de
incapacidade resultante, destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008 estão previstos segmentos corporais
os quais podem ser facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a previsão de dano corporal no membro
inferior, e previsões mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos e pés. Ante o exposto, rejeito a
preliminar arguida. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir por Ausência de Negativa da Ré na Esfera Administrativa No que
tange às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido de que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de
bater às portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos ou que não houve pretensão resistida pela ré, e por isso é
carecedora da ação por falta de interesse de agir, tenho que seu pleito não merece respaldo, porquanto, resguardado pela Lei
Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança judicial da indenização securitária não depende do prévio
esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa seara, já que a Constituição
Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito,
sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é totalmente desnecessário o
esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de
demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse condicionado ao pedido administrativo, ocorreria flagrante
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afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE
631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos até o presente momento, às demais
ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder
a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em
90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não
do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM
FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO
PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada
a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15 de setembro de 2015 5ª Câmara Cível
Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa
não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente
perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 - Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta
forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar ventilada pela ré. Do Saneamento do Feito Inexistem
mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem
sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia
cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado na exordial realmente aconteceu? B) o acidente automobilístico
narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? C)Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas
resultaram em incapacidade física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro
ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se
imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui
invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes, a qual deverá
ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição
dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que
a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E
ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai
a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/
agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a
vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o
dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse
assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo
acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão
do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações.
Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo
o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado
para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito,
intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento
do processo sem a produção dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze)
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dias, apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial,
nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando
ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar
a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos
trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito
Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimemse as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao
laudo, defiro desde já a expedição de alvará em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que
“as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão
se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0817070-57.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Autora: Lurdes do Espirito Santo Bulcão - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
Intime-se a ré para que, no prazo de cinco dias, proceda com o pagamento dos honorários periciais, sob pena de
prosseguimento do feito sem a produção da prova pericial, arcando a ré com o ônus da não produção da prova pericial nos
termos da decisão de fls. 219/224.
Processo 0817645-94.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Jaqueline da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Relatado o necessário. Decido. Jaqueline da Silva moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária em
desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que
sofreu acidente automobilístico em 12/12/2019. Do Saneamento do Feito Inexistem preliminares a serem analisadas. As partes
são legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado.
Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico
narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? B) Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas
resultaram em incapacidade física permanente da autora? C) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro
ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? D) Houve o pagamento de indenização do seguro DPVAT em decorrência do acidente
automobilístico narrado na exordial? Quanto? O pagamento deu-se em consonância com as lesões permanentes apuradas e com
a Lei nº 6.194/74? Existem valores a serem complementados? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia
médica) mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a
parte autora possui invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida pela parte autora,
a qual deverá ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência
da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme
prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale
ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com
as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo,
a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT
ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor,
o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e
técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em
que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida
impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e
efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica
teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica
não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar
suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com
as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o
juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000,
Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse
fim, nomeio para o encargo o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do
CPC, devendo ser intimado para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com
a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob
pena de prosseguimento do processo sem a produção dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente
de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos
periciais, ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse
fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias,
a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem
acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se
o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em
seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo
impugnação ao laudo, defiro desde já a expedição de alvará em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do
CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0818104-96.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Bruno Ascari de Andrade - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Relatado o necessário. Decido. Bruno Ascari de Andrade moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária
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em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese,
que sofreu acidente automobilístico em 08/05/2020. Da Preliminar de Necessidade de Adequação do Valor da Causa Em sede
de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. Aduz a ré que é
necessário verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria direito ao recebimento da quantia integral, sendo
necessário realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na legislação em vigor. Referida preliminar não
merece prosperar, pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para estabelecer, com segurança, qual é o
segmento corporal afetado pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a repercussão da lesão e o percentual de
incapacidade resultante, destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008 estão previstos segmentos corporais
os quais podem ser facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a previsão de dano corporal no membro
inferior, e previsões mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos e pés. Ante o exposto, rejeito a
preliminar arguida. Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial Em sua contestação a parte ré requereu, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial, e consequente extinção do feito sem resolução do mérito em razão de a parte autora não juntar ao
feito documentos hábeis à propositura da demanda, deixando de comprovar seu direito alegado. Porém, razão não assiste a ré.
Explico. Ocorre que tal documentação mencionada pela requerida não é indispensável ao ajuizamento da ação, mas sim referese à própria instrução probatória. E, se a parte autora não acosta documentos necessários para comprovar a narrativa da inicial,
a consequência é a improcedência do pedido por ausência de provas, e não a extinção do processo sem resolução de mérito.
Nesse contexto, os documentos relativos à comprovação da narrativa autoral serão analisados no mérito. Assim, rejeito a
preliminar ventilada pela ré. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir por Ausência de Negativa da Ré na Esfera Administrativa
No que tange às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido de que a parte autora não esgotou as vias administrativas
antes de bater às portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos ou que não houve pretensão resistida pela ré, e por isso
é carecedora da ação por falta de interesse de agir, tenho que seu pleito não merece respaldo, porquanto, resguardado pela Lei
Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança judicial da indenização securitária não depende do prévio
esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa seara, já que a Constituição
Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito,
sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é totalmente desnecessário o
esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de
demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse condicionado ao pedido administrativo, ocorreria flagrante
afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE
631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos até o presente momento, às demais
ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder
a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em
90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não
do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM
FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO
PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada
a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15 de setembro de 2015 5ª Câmara Cível
Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa
não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente
perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 - Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta
forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar ventilada pela ré. Do Saneamento do Feito Inexistem
mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem irregularidades a serem
sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos autos tem-se que a controvérsia
cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado na exordial realmente aconteceu? B) o acidente automobilístico
narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? C) Comprovadas as lesões decorrentes do acidente, estas
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

86

resultaram em incapacidade física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total ou parcial? Se parcial, em que membro
ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se
imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui
invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida por ambas as partes, a qual deverá
ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição
dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que
a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E
ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai
a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/
agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a
vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o
dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse
assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo
acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão
do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações.
Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova
requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara
Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo
o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado
para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito,
intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento
do processo sem a produção dessa prova, com as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial,
nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando
ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar
a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos
trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito
Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimemse as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao
laudo, defiro desde já a expedição de alvará em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que
“as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão
se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0818228-60.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Massa Falida de São Fernando Açúcar e Álcool Ltda e outro - Reqdo: Agricase Equipamentos Ltda - Cummins
Distribuidora de Motores Diesel e Equipamentos Ltda - Cummins Brasil LTDA
ADV: DANIELA BASILIO TAVARES (OAB 273091/SP)
ADV: RAFAEL VINCENSI (OAB 16160/MS)
ADV: FERNANDO B PENTEADO DE CASTRO (OAB 138343/SP)
ADV: ULYSSES DOS SANTOS BAIA (OAB 160422/SP)
ADV: ENIMAR PIZZATTO (OAB 15818/PR)
ADV: TATIANA DRATOVSKY SISTER (OAB 236220/SP)
ADV: KARYNA HIRANO DOS SANTOS (OAB 9999/MS)
Verifica-se da certidão de fl. 521 e manifestação de fls 522/523, que a parte ré Cummins Brasil LTDA e Cummins Distribuidora
de Motores Diesel e Equipamentos Ltda, inconformada com a decisão de fl. 485/499, que saneou o feito, inverteu o ônus da
prova e designou a realização de perícia técnica, interpôs agravo de instrumento ao E. TJ/MS, nos termos do art. 1.015 e ss do
CPC. Diante do recurso interposto e da possibilidade de um juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1°, do mesmo codex,
reanalisando os motivos do ato jurisdicional recorrido, mantenho a r. decisão pelos seus próprios fundamentos. Considerando
que não há notícia do efeito atribuído ao referido recurso, e que o a parte ré requereu a atribuição de efeito suspensivo (fl. 524),
aguarde-se a informação dos efeitos que o agravo será recebido pelo Tribunal de Justiça, vez que em consulta ao referido feito
o mesmo encontra-se concluso para julgamento virtual.
Processo 0818228-60.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Massa Falida de São Fernando Açúcar e Álcool Ltda e outro - Reqdo: Agricase Equipamentos Ltda - Cummins
Distribuidora de Motores Diesel e Equipamentos Ltda - Cummins Brasil LTDA
ADV: ENIMAR PIZZATTO (OAB 15818/PR)
ADV: TATIANA DRATOVSKY SISTER (OAB 236220/SP)
ADV: RAFAEL VINCENSI (OAB 16160/MS)
ADV: DANIELA BASILIO TAVARES (OAB 273091/SP)
ADV: ULYSSES DOS SANTOS BAIA (OAB 160422/SP)
ADV: KARYNA HIRANO DOS SANTOS (OAB 9999/MS)
ADV: FERNANDO B PENTEADO DE CASTRO (OAB 138343/SP)
Vistos, etc. Conforme constou em decisão interlocutória de f. 557, a parte ré Cummins Brasil LTDA e Cummins Distribuidora
de Motores Diesel e Equipamentos Ltda, inconformada com a decisão de fl. 485/499, que saneou o feito, inverteu o ônus da
prova e designou a realização de perícia técnica, interpôs agravo de instrumento ao E. TJ/MS, nos termos do art. 1.015 e ss do
CPC, conforme se observa da certidão de fl. 521 e manifestação de fls 522/523. Naquela oportunidade constou que, diante do
recurso interposto e da possibilidade de um juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1°, do mesmo codex, procuramos
novamente analisar os motivos do ato jurisdicional recorrido e entendemos não dispormos de forma diversa da que consta na
decisão atacada, razão pela qual restou mantida pelos seus próprios fundamentos. No caso, diante da juntada de ofício de f.
558/561, em que é noticiado que o recurso fora recebido em seu efeito suspensivo, remetam-se os autos ao arquivo provisório
até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo 0818232-87.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Eugênio Francisco Souza - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 20309A/MS)
ADV: ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI (OAB 12195/MS)
ADV: CHADID PROVENZANO ADVOGADOS S/S (OAB 1115/MS)
Considerando que o instrumento de procuração de fl. 53/56 outorgado em dezenove de março de 2018 tinha validade de
um ano, tem-se que a procuração não estava válida no momento da assinatura do acordo de fls. 204/206, pois o mesmo foi
assinado no dia 24 de setembro de 2019. Assim, intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte ao feito
instrumento de procuração válida para posterior análise do acordo de fls. 204/206.
Processo 0818300-03.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Carmem Lucia Costa Sant’ana - Réu: Banco J. Safra S.A
ADV: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 19813/MS)
3 Das Provas 3.1 Da Prova Documental O banco requerido, em sua contestação, bem como às fls. 178/179, pleiteia que
a autora junte aos autos a Carteira de Identidade (RG), expedida em 08/12/2005, supostamente utilizada para a contratação
dos empréstimos, conforme documentos de fls. 115 e 122. Contudo, analisando a cópia do documento, juntado aos autos pelo
requerido, verifica-se que os seus dados mostram-se incorretos quando em confrontação com o documento original apresentado
pela autora, à fl.18, mormente o seu sobrenome e o sobrenome de seus genitores. Dito isto, ante a inversão do ônus da prova
concedida na decisão de fl. 51/56, indefiro o pedido de apresentação do suposto RG utilizado pela autora, vez que o documento
já fora apresentado por ela à f. 18 dos autos. No que tange ao pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco, feito pelo
requerido às fls. 189/192, tenho que o pedido merece ser acolhido, vez que a parte pretende comprovar as transferências
realizadas por ela a título de empréstimo consignados à autora. Assim sendo, defiro o pedido realizado às fls.189/192 e
determino a expedição de ofício ao Banco Bradesco, para juntar no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos bancários da
autora, nos períodos de 02/2019 e 03/2019, referentes aos supostos contratos de empréstimos informados às fls. 190/191. Com
a juntada do documento, intime-se as partes, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, §1º, CPC). 3.2 Da Prova
Pericial Considerando que o exame grafotécnico é imprescindível para elucidação dos pontos controvertidos, o qual resume-se
em perquirir se o contrato discutido nestes autos (f. 108/115 e 116/122) foi ou não realizado (assinado) pela autora, confrontando
com as suas assinaturas, defiro o pedido de produção de prova pericial formulado pela requerente (fls. 185/188), a qual correrá
às expensas da parte requerida, já que houve a inversão do ônus da prova em favor da autora (fl. 51/56). Aliás, nesse ponto,
é preciso ponderar que no vertente caso, incidem as normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, pelo que
aplicável ao caso a inversão do ônus da prova pela presença da verossimilhança das alegações da autora configurada pelos
documentos acostados aos autos, bem como a hipossuficiência técnica evidenciada da parte autora em relação à requerida,
pelo que, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, determino essa inversão do ônus da prova, abarcando o pagamento da perícia
grafotécnica. No que tange à produção de prova pericial grafotécnica, nomeio o perito judicial representante da Evoll Engenharia
(CNPJ nº 02.944.049/0001-28), com endereço à Rua Tenente Valdevino, n. 420, CEP: 79020-090, Centro, nesta capital, o
qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado através do e-mail manoel.ro.li@gmail.com
para, em 05 (cinco) dias, declinar se aceita o encargo, apresentar proposta de honorários, currículo (com comprovação de
especialização) e contatos profissionais, em especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais,
para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Intimem-se as partes para
que, em um prazo de 15 dias (art. 465), apresentem seus quesitos, bem como, querendo, indiquem assistente técnico, os
quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. No mesmo prazo,
intime-se a parte ré para que apresente em cartório o documento original de fls. 108/115 e 116/122. Apresentada a proposta de
honorários pelo perito, diante da inversão do ônus probatório, conforme já analisado e deferido na decisão de fls. 51/56, fica
o requerido responsável pelo pagamento dos honorários periciais, depositando em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor
correspondente, nos termos do art. 95, §1º do CPC, sob pena do prosseguimento do feito sem a produção da referida prova, com
as consequências dai decorrentes. Com o pagamento e a juntada do documento original pela parte ré, intime-se o perito para
designar dia e hora para a realização do exame pericial visando a coleta do material, devendo o Cartório intimar as partes para
comparecimento ao ato, se necessário. Após, concedo ao perito judicial o prazo de 30 (trinta) dias, para a realização da pericia.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
do art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca
dos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo objeção ao laudo pericial, desde já determino a expedição de
alvará para levantamento dos honorários periciais. Por fim, postergo a análise do pedidos de prova oral, feito pela autora à fl.
185/188, para depois de homologado o laudo pericial, para ser apurado a sua necessidade e pertinência. Ante o disposto no
art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5
(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0818452-17.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Cláudio Lino - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: VINÍCIUS ROSI (OAB 16567/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: TIAGO DIAS LESSONIER (OAB 15993/MS)
Dispositivo Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado na exordial para: - declarar
inexistente os débitos descritos no documentos de fls. 21 e f. 27/28, nos valores de R$ 5.140,38 e de de R$ 12.893,40; condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em favor da requerente, corrigidos
monetariamente pelo IGPM/FGV, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com juros de mora a contar da data do
evento danoso, isto é, 18/02/2020, data de inserção da primeira negativação (art. 398 do CC/02 c/c Súmula 54, STJ). Ante a
sucumbência, condeno o réu exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor
correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Pelos
termos da presente sentença, ratifico a tutela de urgência concedida às f. 30/34. Decorrido o prazo recursal, observadas as
cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0818716-15.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Francisco Edinardo Ferreira - Reqda: Serly Palmeira - Ana Paula Palmeira - Denunciado: BB Seguros Brasil Veiculos
Cia de Seguros
ADV: DANIEL HERRADON LIMA (OAB 15984/MS)
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ADV: LUIZ AUGUSTO OCAMPOS ALVES (OAB 15479/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155/MS)
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO CABRITA (OAB 13338/MS)
Da Fixação dos Honorários Periciais Quanto à fixação dos honorários periciais, deve-se considerar as peculiaridades
do caso em apreço, sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade. Com isso, tem-se que deverá ser analisada a
complexidade da perícia, o grau de zelo do profissional, as despesas que podem ocorrer durante a realização dos trabalhos,
a disponibilidade de profissionais para a execução da perícias, etc. Deste modo, caberá ao juízo, após a análise de referidos
critérios, a fixação de verba honorária compatível com os trabalho que deverão ser realizados pelo perito. Salienta-se, ainda,
que eventual alteração dos referidos valores somente será admitida quando restar demonstrada a desproporcionalidade entre a
verba e o trabalho técnico desenvolvido. Compulsando os autos, observo que a quantia indicada pelo perito (R$ 2.400,00 dois
mil quatrocentos reais) mostra-se compatível com o trabalho a ser realizado nos autos, considerando-se fatores objetivos como
o tempo de elaboração do laudo e a complexidade do objeto da perícia (apuração de eventual incapacidade da parte autora).
Importa salientar que a Resolução n. 232/2016 do CNJ deve ser tomada como um parâmetro para a fixação dos honorários,
mas não pode ser vista como absoluta, tampouco tolhe o dever de o juiz avaliar as peculiaridades do caso concreto e da região.
Negar aos peritos remuneração compatível com as peculiaridades do caso concreto seria o mesmo que prestar um verdadeiro
desestímulo para os profissionais auxiliarem a Justiça e, por conseguinte, geraria violação ao próprio direito fundamental de
acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), homologo a verba pericial em R$ 2.400,00 dois mil quatrocentos reais. Intime-se a
ré para proceder com o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de fls. 392398. Cumprida a determinação supra, intime-se o perito nomeado para o início dos trabalhos, indicando data, horário e local
da realização da perícia, com antecedência suficiente para a intimação pessoal das partes. Indicada a data da realização da
prova pericial, intimem-se pessoalmente as partes. Após a realização do laudo pericial, concedo ao perito nomeado o prazo de
sessenta dias para a juntada do laudo. Com a juntada do laudo pericial, digam as partes em quinze dias. Após, venham os autos
conclusos para deliberações.
Processo 0820065-19.2013.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Reqte: JEANCARLO RICARDO SCHWAGER - NATHALIE MARIE VAN LAER SCHWAGER - Reqdo: MB Engenharia SPE
042 S/A - Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.A. - Réu: MB Engenharia SPE 042 S/A
ADV: ROBSON VALENTINI (OAB 11294/MS)
ADV: RODRIGO BADARÓ DE CASTRO (OAB 2221A/DF)
ADV: BRUNO RUSSI SILVA (OAB 11298/MS)
ADV: TATIANA MARIA MELLO DE LIMA (OAB 15118/DF)
ADV: RAFAEL COIMBRA JACON (OAB 11279/MS)
Relatados. Decido. 1 Dos Embargos de Declaração Dispõe o Código de Processo Civil em seu 1.022 que cabem Embargos
de Declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Juízo. Neste sentido, vê-se que a parte requerida, às f. 512/516, opôs embargos de declaração, alegando que a
sentença de f. 502/508 é contraditória, já que estabeleceu a data da sentença de f. 207/216 como termo final para a incidência
do pagamento de multa contratual indenizatória, e não a data de ajuizamento da ação. Não obstante os argumentos que se
apresenta, tudo o que se pede é, na verdade, a rediscussão da matéria decidida, ao passo que a sentença, insatisfatória ao
interessado, é clara e ampla no sentido da conclusão obtida pelo juízo, não incorrendo em qualquer das hipóteses descritas
no artigo 1.022 do CPC. A referida sentença, ao estabelecer o termo final para o pagamento da multa contratual, foi clara
e precisa, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade capaz de legitimar os presentes aclaratórios, sendo
certo que esclareceu, de maneira expressa, que “ao pagamento de indenização mensal ao autor, correspondente a 0,50%
do preço do imóvel, pelo período de inadimplemento (01/01/2013 até a data da rescisão contratual ou seja, data da sentença
de f. 207/216)”. Conclui-se que a sentença foi clara ao estabelecer como termo final a data da rescisão contratual, que foi
declarada em sentença de f. 207/216, não havendo que se falar, portanto, em omissão/contradição/obscuridade, impondo-se a
rejeição dos presentes aclaratórios. Como se sabe, a justiça ou injustiça da decisão recorrida não pode ser alvo de embargos
de declaração, pois não se prestam eles a discutir o inconformismo quanto ao mérito da decisão, para rediscutir a questão
submetida a julgamento. A interpretação jurisprudencial não dá margem à interpretação diversa. O e. Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul e o e. Superior Tribunal de Justiça são unânimes ao afirmar que, nos embargos de declaração, não se
pode rediscutir matéria já decidida, verbis: E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DA
CAUSA CARÁTER PROCRASTINATÓRIO REJEIÇÃO DA PRETENSÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. É de rigor a rejeição dos
embargos de declaração quando o embargante, em verdade, pretende é a rediscussão da causa, isto sob a perspectiva diversa,
pretensão esta que não se enfeixa nas regras que disciplinam o instituto dos embargos de declaração. Embargos de declaração
com tais contornos, opostos pelo sucumbente, revelam o caráter procrastinatório da formulação, ensejando a aplicação da pena
prevista n art. 538, parágrafo único, do CPC. (TJMS - Embargos de Declaração em Apelação Cível - Ordinário - N. 2008.0162696/0001-00. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo.) Posto isso, rejeito os embargos de declaração por inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Ademais, observando o caráter protelatório dos presentes embargos, vez que não houve qualquer
omissão/contradição na referida sentença e, ainda, verificando-se que o intento do recurso era rediscutir a matéria e retardar
a execução da sentença de fls. 502/508, condeno o réu/embargante, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ao pagamento
de multa, no valor de 0,5% sobre o valor atualizado da causa. “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2°. Quando manifestamente protelatórios os embargos
de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0820659-23.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Maicon Willian Martinez dos Santos - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: CLÉA RODRIGUES VALADARES (OAB 12217/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Verifica-se da certidão de fl. 293 e manifestação de fls 294/306, que a parte ré, inconformada com a decisão de fl. 277/282,
que saneou o feito e designou a realização de perícia médica, interpôs agravo de instrumento ao E. TJ/MS, nos termos do art.
1.015 e ss do CPC. Diante do recurso interposto e da possibilidade de um juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1°, do
mesmo codex, reanalisando os motivos do ato jurisdicional recorrido, mantenho a r. decisão pelos seus próprios fundamentos.
No mais, tendo em vista que em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 1415377-21.2020.8.12.0000, extrai-se que o
recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, portanto, não há óbices ao prosseguimento do feito, assim, uma vez que a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

89

ré procedeu com o recolhimento dos honorários periciais às fls. 307/309, intime-se o perito nomeado às fls. 277/282 para que
declinar se aceita o encargo e ainda, se aceita os valores já depositados nos autos.
Processo 0821001-97.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Dayson Palermo da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Relatado o necessário. Decido. Dayson Palermo da Silva moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese,
que sofreu acidente automobilístico em 15/02/2017. Da Preliminar de Necessidade de Adequação do Valor da Causa Em sede
de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. Aduz a ré que é
necessário verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria direito ao recebimento da quantia integral, sendo
necessário realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na legislação em vigor. Referida preliminar não
merece prosperar, pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para estabelecer, com segurança, qual é o
segmento corporal afetado pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a repercussão da lesão e o percentual de
incapacidade resultante, destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008 estão previstos segmentos corporais
os quais podem ser facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a previsão de dano corporal no membro
inferior, e previsões mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos e pés. Ante o exposto, rejeito a
preliminar arguida. Preliminar - Falta de Interesse de Agir Quitação na Esfera Administrativa. Como mencionado, a requerida
alega carência de ação por falta de interesse de agir da parte requerente, sob o fundamento de que esta já recebeu
administrativamente o valor que tinha direito, concedendo à seguradora a integral quitação ao quantum adimplido. Razão não
lhe assiste. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, “o recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à
satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo
admissível postular em juízo a sua complementação” (REsp 363.604/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/04/2002, DJ 17/06/2002 p. 258). Nesta senda, partindo-se da premissa de que o pagamento parcial não inibe a
cobrança da diferença, caso existente, não se há de falar em falta de interesse de agir no pedido de complementação da
indenização. Desta forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar aviada pela seguradora ré. Da
Preliminar de Inépcia da Petição Inicial Em sua contestação a parte ré requereu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, e
consequente extinção do feito sem resolução do mérito em razão de a parte autora não juntar ao feito documentos hábeis à
propositura da demanda, deixando de comprovar seu direito alegado. Porém, razão não assiste a ré. Explico. Ocorre que tal
documentação mencionada pela requerida não é indispensável ao ajuizamento da ação, mas sim refere-se à própria instrução
probatória. E, se a parte autora não acosta documentos necessários para comprovar a narrativa da inicial, a consequência é a
improcedência do pedido por ausência de provas, e não a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse contexto, os
documentos relativos à comprovação da narrativa autoral serão analisados no mérito. Assim, rejeito a preliminar ventilada pela
ré. Da Prejudicial de Mérito de Prescrição Argumenta a parte ré que a pretensão autoral encontra-se prescrita, pois o artigo 206,
§3º, inciso IX do Código Civil dispõe que a pretensão do beneficiário contra o segurador prescreve em 03 (três) anos. No caso
em apreço, a requerida alega que a parte autora já recebeu o pagamento da quantia que lhe era devida pela esfera administrativa,
mais precisamente em 08/08/2017, sendo este o prazo interruptivo para o cômputo do prazo prescricional, retomando a
contagem após a referida data. Como o acidente ocorreu em 15/02/2017, afirma que o direito da requerente fora fulminado pela
prescrição em 13/05/2020. A autora, intimada a para se manifestar acerca da contestação e documentos juntados pela ré,
apresentou manifestação de f. 224/228 sem impugnar a alegação de pagamento pela ré, não apresentando objeção quanto ao
valor recebido e quanto à data do respectivo pagamento, tornando tal fato incontroverso, nos termos do art. 341, do CPC.
Assim, não havendo impugnação específica quanto ao pagamento efetuado em sede administrativa, há que se considerar na
data de 08/08/2017 a autora recebeu indenização securitária (seguro obrigatório), em decorrência do acidente noticiado nos
autos. Sabe-se que, em se tratando de seguro obrigatório, o prazo prescricional é trienal, conforme o art. 206, §3º, XI, do Código
Civil: Art. 206. Prescreve: §3º. Em três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no
caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento de recursos repetitivos (temas 668 e 875 - REsp 1.388.030/MG), definiu que o prazo prescricional começa a contar
a partir da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Esse entendimento restou definitivamente consolidado pelo
Tribunal Superior na Súmula 573, cuja redação “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca
do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos
de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”. Ainda
em sede de recursos repetitivos (tema 883), o STJ fixou o posicionamento de que, em se tratando de pedido de complementação
(como na espécie), o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do pagamento administrativo. Eis a ementa do
julgado: RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO PARCIAL. 1. A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT)
prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. 2. Recurso
especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008. (STJ, REsp 1418347/MG,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015) Tal julgamento deu
ensejo ao Informativo nº 559, no qual foram resumidos os fundamentos para a decisão do repetitivo mencionado. Eis seu teor:
DIREITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA OU COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURODPVAT.
RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 883. A pretensão de cobrança e a pretensão a
diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o
pagamento administrativo considerado a menor.Em relação ao prazo de prescrição da ação de cobrança do seguro obrigatório
(DPVAT), cabe ressaltar que a Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.071.861-SP (DJe 21/8/2009), firmou o
entendimento de que o seguroDPVATnão perdeu a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de modo que o
prazo de prescrição, na vigência do CC/2002, é de três anos. Posteriormente, esse entendimento foi cristalizado na Súmula 405
do STJ: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreveem três anos”. Quanto à prescrição da ação de cobrança
de diferença de valor pago a menor a título de seguroDPVAT,o STJ consagrou o entendimento de que o prazo de prescrição
para o recebimento da complementação deve ser o mesmo prazo utilizado para o recebimento da totalidade da indenização
securitária, pois o complemento está contido na totalidade (REsp 1.220.068-MG, Quarta Turma, DJe 1º/2/2012). Assim, o prazo
de prescrição para o exercício da pretensão de cobrança de diferença de indenização paga a menor a título do seguro
obrigatórioDPVATdeve ser o de três anos, incidindo também nesta hipótese a Súmula 405 do STJ. No tocante ao termo inicial do
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aludido prazo prescricional, cabe assinalar que, nos termos do art. 202, VI, do CC/2002 (art. 172, V, do CC/1916), qualquer ato
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor é considerado causa interruptiva da
prescrição, a exemplo do pagamento parcial. Por isso, em caso de pagamento parcial do seguroDPVAT,este deve ser o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, tendo
em vista o ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do postulante como beneficiário do seguro obrigatório.
Nesse passo, cumpre ressaltar e distinguir que a suspensão do prazo de prescrição se dá apenas durante a tramitação
administrativa do pedido de indenização securitária, voltando a fluir da data da ciência da recusa da seguradora (Súmula 229 do
STJ). Por outro lado, se o pleito é acolhido, há, como visto, a interrupção do lapso prescricional para se postular a indenização
integral, caso venha ela a ser paga apenas parcialmente. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.382.252-PR, Terceira Turma,
DJe 30/8/2013; AgRg no AREsp 178.937-SP, Quarta Turma, DJe 4/9/2012; e REsp 1.220.068-MG, Quarta Turma, DJe 1º/2/2012.
REsp 1.418.347-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 15/4/2015. Grifou-se
Assim, nos casos de pedido de complementação, o termo inicial da prescrição, segundo o entendimento consolidado (e
vinculante) do Superior Tribunal de Justiça, é a data do pagamento administrativo, independentemente de continuidade do
tratamento médico, vez que, com o pagamento feito pela ré na esfera administrativa, já fica evidenciado que o segurado faz jus
ao recebimento de indenização. Dito isso, considerando-se que o pagamento na esfera administrativa se deu em 08/08/2017,
tem-se que o prazo prescricional de 3 (três) anos, iniciou-se a partir desta data, findando-se em 08/08/2020. A presente ação
fora ajuizada no dia 30/06/2020, ou seja, antes que ocorresse a prescrição. De rigor, pois, o afatastamento da prejudicial de
mérito alegada. Do Saneamento do Feito Inexistem mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Inexistem irregularidades a serem sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da
análise dos autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado na exordial realmente
aconteceu? B) o acidente automobilístico narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? C)Comprovadas as
lesões decorrentes do acidente, estas resultaram em incapacidade física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total
ou parcial? Se parcial, em que membro ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? E) Houve o pagamento de indenização do
seguro DPVAT em decorrência do acidente automobilístico narrado na exordial? Quanto? O pagamento deu-se em consonância
com as lesões permanentes apuradas e com a Lei nº 6.194/74? Existem valores a serem complementados? Da Prova Pericial
Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos
acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte autora possui invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro
a prova pericial médica requerida pela parte requerente, a qual deverá ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente
hipossuficiência econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é admitida a
inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015
não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do
pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o
que diz o E. TJMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO
IMPROVIDO Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do
ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art.
373 do CPC/2015. Tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da
parte autora, tem-se que a dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a
promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente
desfavorecida e com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma,
pode-se admitir. Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê
o CDC, mas dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015
não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do
pagamento da verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida
Santiago, j: 11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa,
o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o
encargo e indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias,
proceder o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção dessa prova, com
as consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem como indicar
assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do
CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC,
deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser
intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com
a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca
dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao laudo, defiro desde já a expedição de alvará
em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir
esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se.
Cumpra-se.
Processo 0821621-12.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Lucimara Vieira dos Santos - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
Relatado o necessário. Decido. Lucimara Vieira dos Santos moveu a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese,
que sofreu acidente automobilístico em 07/09/2019. Da Preliminar de Necessidade de Adequação do Valor da Causa Em sede
de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa. Aduz a ré que é
necessário verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria direito ao recebimento da quantia integral, sendo
necessário realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na legislação em vigor. Referida preliminar não
merece prosperar, pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para estabelecer, com segurança, qual é o
segmento corporal afetado pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a repercussão da lesão e o percentual de
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incapacidade resultante, destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008 estão previstos segmentos corporais
os quais podem ser facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a previsão de dano corporal no membro
inferior, e previsões mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos e pés. Ante o exposto, rejeito a
preliminar arguida. Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir por Ausência de Negativa da Ré na Esfera Administrativa No que
tange às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido de que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de
bater às portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos ou que não houve pretensão resistida pela ré, e por isso é
carecedora da ação por falta de interesse de agir, tenho que seu pleito não merece respaldo, porquanto, resguardado pela Lei
Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança judicial da indenização securitária não depende do prévio
esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa seara, já que a Constituição
Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito,
sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é totalmente desnecessário o
esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de
demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse condicionado ao pedido administrativo, ocorreria flagrante
afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE
631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos até o presente momento, às demais
ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso
haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da
Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder
a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha
havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a
judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em
90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não
do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM
FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO
PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada
a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15 de setembro de 2015 5ª Câmara Cível
Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa
não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente
perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 - Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta
forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar ventilada pela ré. Da Preliminar - Defeito na
representação processual da autora. A parte requerida sustenta que não foi apresentada procuração ad judicia que legitime a
atuação do advogado subscritor. Ocorre que o instrumento de mandato encontra-se devidamente assinado pela parte autora e
acostado à f. 09 destes autos, razão pela qual não há que se falar em irregularidade na representação processual da requerente.
Do Saneamento do Feito Inexistem mais preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão bem representadas.
Inexistem irregularidades a serem sanadas. Deste modo, dou o feito por saneado. Dos Pontos Controvertidos Da análise dos
autos tem-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) O acidente automobilístico narrado na exordial realmente aconteceu? B)
o acidente automobilístico narrado na inicial causou lesões físicas na parte autora? Quais? C)Comprovadas as lesões
decorrentes do acidente, estas resultaram em incapacidade física permanente da autora? D) Esta incapacidade é total ou
parcial? Se parcial, em que membro ou parte do corpo? Qual o grau da lesão? Da Prova Pericial Considerando-se que a prova
técnica (perícia médica) mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido
de averiguar se a parte autora possui invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica requerida
por ambas as partes, a qual deverá ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o
caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica
do autor, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da
parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte
contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se
assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE
INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS
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DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente
hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de
situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a
dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito
fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e
com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir.
Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas
dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o
efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da
verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de
Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j:
11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará
nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e
indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder
o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção dessa prova, com as
consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem como indicar
assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do
CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC,
deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser
intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com
a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca
dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao laudo, defiro desde já a expedição de alvará
em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir
esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se.
Cumpra-se.
Processo 0823284-93.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Jonas Domingues Dias - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança Securitária movida por Jonas Domingues Dias em face de Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambos já qualificados nos autos, no qual alega, em síntese, que foi vítima de acidente de
trânsito na data de 04/02/2020, o qual resultou em lesões permanentes, fazendo jus ao recebimento de indenização pelo seguro
obrigatório. Requer, assim: - benesses da justiça gratuita; - condenação da ré ao pagamento de indenização securitária no valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); A Decisão, de fl. 25, deferiu os benefícios da justiça gratuita a autora, como
também afastou a designação de audiência de conciliação e determinou a citação da parte ré. Citada, a ré apresentou
contestação de fls. 30-77, na qual arguiu, preliminarmente a necessidade de adequação do valor da causa; a inépcia da inicial,
pela ausência de documentos indispensáveis para o prosseguimento da demanda, relativos à individualização do sinistro; a
necessidade de realização de pedido administrativo e, em decorrência deste fato, a falta de interesse processual. No mérito, a
requerida aduz acerca da improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de provas quanto à invalidez permanente do
autor; da ausência de nexo de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito; da ausência de boletim de ocorrência;
da improcedência do pedido indenizatório de danos materiais; da medida provisória n. 421/2008 e da inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor. Por fim, requereu o acolhimento da preliminar e a improcedência dos pedidos autorais. A parte autora
impugnou a contestação às fls. 104-128, momento em que pugnou pela rejeição das preliminares e rebateu as defesas de
mérito. Intimadas as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pela prova pericial e oitiva de
testemunhas (fls. 132-133) e o réu pleiteou pela prova pericial (fl. 134-135). Relatados. Decido. 1- Da Preliminar de Necessidade
de Adequação do Valor da Causa Em Contestação de fls. 30-77 , a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de
adequação do valor da causa. Aduz a ré que é necessário verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora não daria
direito ao recebimento da quantia integral, sendo necessário realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista na
legislação em vigor. Referida preliminar não merece prosperar, pois a parte requerente não possui conhecimento técnico para
estabelecer, com segurança, qual é o segmento corporal afetado pelas sequelas consolidadas que lhe afligem, assim como a
repercussão da lesão e o percentual de incapacidade resultante, destacando-se que na própria tabela inserta na MP n. 451/2008
estão previstos segmentos corporais os quais podem ser facilmente confundidos por pessoa leiga, citando-se, como exemplo, a
previsão de dano corporal no membro inferior, e previsões mais específicas, tais como danos corporais nos joelhos, tornozelos
e pés. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 2- Da preliminar de Ausência de Documento Essencial à Regulação RG e
CPF Em preliminar, a ré suscita a ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro (RG e CPF). A preliminar, contudo,
merece ser rechaçada, uma vez que na Carteira Nacional de Habilitação de fl. 11, consta o número do RG do autor, de modo
que, inexiste óbice para a sua identificação. Além disso, para evitar fraude no pagamento do seguro dpvat, nada obsta que, na
fase do cumprimento da sentença, seja exigido documento hábil que comprove a identidade do autor. É o que diz o E. TJMS:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SEGURADORA PRELIMINAR DE IMPOSSIBLIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO REJEITADA MÉRITO A CORREÇÃO
MONETÁRIA DO VALOR DO SEGURO DPVAT FIXADO NA SENTENÇA DEVE INCIDIR A PARTIR DO SINISTRO RECURSO
IMPRÓVIDO . O ordenamento jurídico não veda o ingresso de ação de cobrança de seguro dpvat por parte de pessoa que alega
ter sofrido invalidez permanente total decorrente de acidente automobilístico, razão pela qual afasta-se a preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido. Tendo o boletim de acidente de trânsito oferecido elementos suficientes para a identificação
do autor, informando o numero do RG e data de nascimento, a fim de evitar fraudes no pagamento do seguro dpvat deverá o
magistrado, quando do cumprimento da sentença, exigir cópia de documentos que identifiquem o demandante. O termo inicial
da correção monetária em cobrança de seguro dpvat incide a partir da data do acidente automobilístico (TJMS AC 002575970.2011.8.12.0001 5ª Câmara Cível Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva Julg. 08/11/2012). Deste modo, afasto a preliminar ventilada
pela ré. 3- Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir por Ausência de Negativa da Ré na Esfera Administrativa No que tange
às preliminares ventiladas pela parte ré, no sentido de que a parte autora não esgotou as vias administrativas antes de bater às
portas do Judiciário para reivindicar os seus direitos ou que não houve pretensão resistida pela ré, e por isso é carecedora da
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ação por falta de interesse de agir, tenho que seu pleito não merece respaldo, porquanto, resguardado pela Lei Maior em seu
artigo 5º, inciso XXXV. Com efeito, a cobrança judicial da indenização securitária não depende do prévio esgotamento da via
administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa seara, já que a Constituição Federal, em seu art. 5º,
XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, sendo plenamente admissível
que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é totalmente desnecessário o esgotamento da via administrativa,
ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como pressuposto ao ingresso de demanda judicial. Caso o ajuizamento da
presente demanda estivesse condicionado ao pedido administrativo, ocorreria flagrante afronta à garantia constitucional.
Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado no RE 631.240/MG, este se refere a
benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos até o presente momento, às demais ações securitárias, senão
vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível
com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver,
no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência
de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o
pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos
tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às
ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo
nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante,
a ausência de anterior pedido administrativo não deverá Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul implicar a extinção
do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a
seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção
do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos
acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como
data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora
que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada
a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já
pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito
para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o
Poder Judiciário (TJMS. 15 de setembro de 2015 5ª Câmara Cível Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA
INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela
jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS.
Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 - Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) Desta forma, evidenciado o interesse de
agir da parte autora, rejeito a preliminar ventilada pela seguradora ré. 4- Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial Em sua
contestação a parte ré requereu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, e consequente extinção do feito sem resolução do
mérito em razão de a parte autora não juntar ao feito documentos hábeis à propositura da demanda, deixando de comprovar seu
direito alegado. Porém, razão não assiste a ré. Explico. Ocorre que tal documentação mencionada pela requerida não é
indispensável ao ajuizamento da ação, mas sim refere-se à própria instrução probatória. E, se a parte autora não acosta
documentos necessários para comprovar a narrativa da inicial, a consequência é a improcedência do pedido por ausência de
provas, e não a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse contexto, os documentos relativos à comprovação da
narrativa autoral serão analisados no mérito. Assim, rejeito a preliminar ventilada pela ré. 5- Da Inversão do ônus da Prova A
requerida alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, não havendo que se falar em inversão
do ônus da prova. Assiste razão parcial à ré. De fato, a presente hipótese não comporta a incidência das regras consumeristas,
de modo que resta afastada a aplicação do CDC ao caso. Contudo, ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o
caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência econômica e técnica
do autor, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da prova em favor da
parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de obrigar a parte
contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode acarretar, se
assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO DE
INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS
DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente
hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratando-se de
situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a
dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito
fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e
com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir.
Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas
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dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o
efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da
verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de
Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j:
11/12/2019, p: 13/12/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT HONORÁRIOS PERICIAIS INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA
OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA VALOR DOS HONORÁRIOS
MANTIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDO AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança
de seguro obrigatório, ainda que inaplicável a legislação consumerista, conforme recente entendimento do STJ sobre a matéria,
mantém-se a redistribuição do ônus da prova, por força do art. 373, § 1º, do CPC. A inversão do ônus da prova não tem o efeito
de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. No entanto, a seguradora sofre as
consequências processuais advindas de sua não produção (...)(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413479-70.2020.8.12.0000,
Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 22/11/2020, p: 24/11/2020). 6- Quanto ao
Pedido de Oitiva de Testemunhas Quanto ao pedido de prova oral formulado pela autora às. fls. 132, postergo sua análise para
momento posterior à apresentação do laudo pericial, para fins de verificação da pertinência da prova. 7-Da Prova Pericial
Considerando-se que a prova técnica (perícia médica) mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos
acima fixados, tudo no sentido de averiguar se o autor possui invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova
pericial médica requerida pelas partes, a qual deverá ser antecipada pela ré, pois ainda que inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude da evidente hipossuficiência
econômica e técnica do autor, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015, de modo que é admitida a inversão do ônus da
prova em favor da parte autora. Vale ressaltar, entretanto, que a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o efeito de
obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da verba pode
acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. É o que diz o E. TJMS: AGRAVO
DE INSTRUMENTO SEGURO DPVAT ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO RECURSO IMPROVIDO Ainda que
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, o caso atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, em virtude
da evidente hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravado, conforme prevê o § 1º do art. 373 do CPC/2015. Tratandose de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, tem-se que a
dinamização do ônus da prova é medida impositiva, ante o dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito
fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Não fosse assim, na hipótese, a parte economicamente desfavorecida e
com difícil acesso à prova de índole técnica teria obstado o efetivo acesso à justiça, o que, de maneira alguma, pode-se admitir.
Vale ressaltar que a distribuição dinâmica não implica a inversão do ônus probatório, nos moldes do que prevê o CDC, mas
dispensa a parte hipossuficiente de comprovar suas alegações. Assim, a aplicação do § 1º do art. 373 do CPC/2015 não tem o
efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo autor. Todavia, a ausência do pagamento da
verba pode acarretar, se assim entender o juízo, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. (TJMS. Agravo de
Instrumento n. 1411376-27.2019.8.12.0000, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j:
11/12/2019, p: 13/12/2019). Assim, para esse fim, nomeio para o encargo o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa, o qual atuará
nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo ser intimado para, em 5 (cinco) dias, declinar se aceita o encargo e
indicar o valor dos honorários periciais. Com a manifestação do perito, intime-se a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder
o depósito, em juízo, da verba honorária, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção dessa prova, com as
consequências dai decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem como indicar
assistentes técnicos, os quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do
CPC. Seguindo, intime-se o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC,
deverá comunicar nos autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser
intimadas pessoalmente. Desde já, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com
a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 477, §1º, do CPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca
dos esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo impugnação ao laudo, defiro desde já a expedição de alvará
em favor do perito. Por fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir
esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”
Processo 0823442-85.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Maria Auxiliadora de Souza Almeida - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: CAIO HENRIQUE TEGON (OAB 25054/MS)
ADV: AMANDA LOPES BERTOLETI (OAB 22079/MS)
ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
ADV: PEDRO BATISTOTTI BOLLER (OAB 21675/MS)
Vistos, etc. Verifica-se da manifestação de f. 228, da certidão administrativa de fl. 227 e oficio de f. 245/249, que a parte
autora, inconformada com a decisão de fl. 221/224, a qual, dentre outros, revogou as benesses da justiça gratuita antes
deferidas em seu favor, apresentou agravo de instrumento ao E. TJ/MS, nos termos do art. 1.015 e ss do NCPC. Diante do
recurso interposto e da possibilidade de um juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1°, do mesmo codex, procuramos
novamente analisar os motivos do ato jurisdicional recorrido e entendemos não dispormos de forma diversa da que consta
na decisão atacada, razão pela qual resta mantida pelos seus próprios fundamentos. No mais, tendo em vista que recurso foi
recebido somente em seu efeito devolutivo (ofício de f. 254/249), impõe-se o prosseguimento da demanda. Assim, determino à
parte requerente que que recolha as respectivas custas processuais, nos termos da decisão de f. 221/224, sob pena de extinção
do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0824401-56.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autora: Josina Joventina da Trindade - Réu: Gol Linhas Áereas S.A. - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e
outro
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (OAB 21601A/MS)
ADV: CLEYTON BAEVE DE SOUZA (OAB 18909/MS)
ADV: EMERSON DA SILVA SERRA (OAB 21197/MS)
Vistos, etc. Verifica-se da certidão de fl. 299 e juntada de ofício de fls. 302/304, que a parte autora, inconformada com a
decisão de fl. 288/290, na qual constou, dentre outros, que a homologação da transação de fls. 243/244 aproveitará todos os
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requeridos, interpôs agravo de instrumento ao E. TJ/MS, nos termos do art. 1.015 e ss do CPC. Diante do recurso interposto
e da possibilidade de um juízo de retratação, nos termos do art. 1.018, § 1°, do mesmo codex, reanalisando os motivos do ato
jurisdicional recorrido, mantenho a r. decisão pelos seus próprios fundamentos. No mais, tendo em vista que fora atribuído
somente o efeito devolutivo ao referido agravo, conforme ofício de fls. 302/304, não existem óbices para o prosseguimento do
feito. Assim, aguarde-se o prazo concedido para a requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A colacionar aos
autos documentos que comprovem que o senhor Luiz Eduardo Falco Pires Correa e o senhor Luiz Fernando Fogaça, à época
da assinatura do instrumento de f. 142, ocupavam, respectivamente, os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-presidente
Administrativo e Financeiro e Relações com Investidores na companhia (decisão de f. 288/290). Quanto às alegações da parte
autora em fls. 295/297, considerando-se que o acordo de f. 243/244 ainda não foi homologado pelo juízo, não há que se falar em
descumprimento, neste momento. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0825255-84.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Isadora Beatriz Pereira de Souza - Réu: Claro S.A.
ADV: LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA SHIMABUKURO (OAB 17270/MS)
ADV: VANDA APARECIDA DE PAULA (OAB 15467/MS)
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
1) Da Ação Principal Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: - julgar procedente o
pedido formulado na inicial, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 266,99 em nome da autora. - julgar improcedente
o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais; Ante a sucumbência, condeno ambas as partes, na
proporção de 50% para cada parte, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a verba atribuída à requerente fica diferida, nos
termos do art. 98, §3º, do NCPC, uma vez que a mesma é beneficiária da justiça gratuita. Pelo teor da presente sentença,
ratifico a tutela de urgência concedida às f. 16/20. 2) Da reconvenção Considerando-se que o causídico Dr. Aotory da Silva
Souza possui poderes para desistir, conforme substabelecimento de f. 36 e procuração de f. 37/48, e ainda, verificando-se que
a autora concordou com a desistência (f. 149/150), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência
da reconvenção manifestada pelo réu às f. 142/143 e, via de consequência, julgo extinta a reconvenção, sem resolução de
mérito, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Custas processuais pelo réu/reconvinte. Sem honorários, pois sem lide.
Decorrido o prazo recursal, observadas as cautelas de estilo, arquivem- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0827143-54.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Marlucia Rocha da Silva - Réu: Dipalma Comércio Distribuição e Lojistica de Produtos Alimentícios LTDA - Karina de
Lira Tenorio
ADV: ANDRÉ DE CARVALHO PAGNONCELLI (OAB 7587/MS)
ADV: MÔNICA MELLO MIRANDA ELY (OAB 7088/MS)
ADV: RICARDO MIGUEL DUAILIBI (OAB 9265/MS)
ADV: DANIELLE CRISTINE ZAGO DUAILIBI (OAB 8652/MS)
Trata-se de Ação Indenizatória movida por Marlucia Rocha da Silva em face de Dipalma Comercio Distribuição e Logística
de Produtos Alimentícios Ltda e Karina de Lira Tenorio, todos já qualificados nos autos. 1 Da Preliminar de Conexão O art. 55
do CPC estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Portanto, desde que
tenham um elemento objetivo em comum. Mas nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando
deverá haver a reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, finalístico, em que o julgador deve ter em mente as
razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas: em primeiro, evitar decisões conflitantes; e, em segundo, favorecer
a economia processual. Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que na presente demanda, a autora (na qualidade de
passageira de veiculo automotor) pretende a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais
e estéticos, por conta do acidente de trânsito ocorrido em 02/05/2019, o qual teria sido provocado pelas rés. Por sua vez, na
ação de n. 0827124-48.2019.8.12.0001, que atualmente tramita pela 8ª Vara Cível Residual, desta Comarca, a pessoa de Félix
César Mendonza Veiga (na qualidade de condutor de veiculo automotor) pretende a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais, morais e estéticos, por conta do acidente de trânsito ocorrido em 02/05/2019, o qual teria sido
provocado pelas rés. Nota-se, pois, que, apesar dos autores serem distintos, a causa de pedir das demandas é exatamente a
mesma, uma vez que nos dois processos se busca a condenação das rés ao pagamento de indenização por força do acidente de
trânsito ocorrido em 02/05/2019, o qual envolveu todas as partes, restando evidenciada a conexão entre as demandas. Verificase também que ambas as demandas estão na mesma fase processual (fase de instrução probatória), demonstrando, portanto,
o favorecimento à economia processual. Ademais, o julgamento separado das ações acarreta em risco de decisões conflitantes,
razão pela qual as demandas devem ser julgadas em conjunto, nos termos do art. 55, do CPC. Constatada a conexão entre as
demandas e a necessidade de julgamento em conjunto das mesmas, tem-se, nos termos do art. 58 e 59, ambos do CPC, que
o seu julgamento dar-se-á pelo juízo prevento, ou seja, àquele que recebeu a distribuição da primeira demanda. Neste sentido,
vê-se que os autos de n. 0827124-48.2019.8.12.0001, em trâmite na 8ª Vara Cível Residual, foi distribuído em 27/08/2019 às
13h29min, ou seja, em momento anterior ao da distribuição da presente demanda (que se deu em 27/08/2019 às 14h05min),
razão pela qual tem-se que a competência para o julgamento dos feitos será da 8ª Vara Cível Residual, desta Comarca. Assim,
ante o exposto, com fundamento nos artigos 55, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil, declino da competência para
conhecer e julgar da presente demanda em prol da 8ª Vara Cível Residual desta Comarca. Em seguida, cumpridas as demais
formalidades necessárias, encaminhe-se os autos ao Cartório Distribuir para as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0829220-07.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Milton Moreira Trindade
ADV: ODAIR JOSE DE LIMA (OAB 20020/MS)
ADV: ANA LUIZA OLIVEIRA SILVA (OAB 8500/MS)
Dispositivo. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo com resolução do mérito, improcedente o pedido formulado
nesta Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio
Acidente movida por Milton Moreira Trindade em face de Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Ante a sucumbência,
condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes que fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3° do CPC), ficando suspensa a exigibilidade de tais
verbas, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3° do CPC). Considerando que o trabalho pericial foi realizado
na íntegra, conforme laudo pericial de f. 139/147, independentemente do prazo recursal da presente decisão, expeça-se alvará
a fim de promover a transferência eletrônica do valor total de R$ 1.200,00 referente aos honorários periciais, devidamente
atualizado, que se encontra depositado em subconta vinculada ao presente feito para a conta bancária indicada à f. 148. No
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mais, considerando-se que cabe à parte vencida o pagamento das despesas processuais, dentre elas os honorários periciais,
oficie-se ao Estado de Mato Grosso do Sul acerca de sua responsabilidade sobre o pagamento de tais honorários, e do dever de
restituição deste montante à autarquia requerida, que antecipou o pagamento da verba. Certificado o trânsito em julgado, com
as cautelas de estilo, em nada mais sendo requerido, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0830068-23.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Olmicina Francisca Batista - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Relatado o necessário decido. Olmicina Francisca Batista moveu a presente Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade
de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A.,
ambos devidamente qualificados. Da inépcia da petição inicial Em sede de preliminar, a parte ré sustenta que a petição inicial é
inepta, haja vista que não fora acostado comprovante de residência válido e atualizado em seu nome. Os argumentos trazidos
pela ré não prosperam. Isto porque a inicial traz uma narrativa suficiente para a compreensão dos fatos e pedidos com ela
congruentes, expondo que a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em decorrência de
suposta contratação empréstimo junto ao banco réu. Vê-se, assim, que não estão presentes quais das hipóteses de inépcia
da inicial, nos termos do art. 330, §1º, do CPC: Art. 330. § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido
ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Os pedidos estão
suficientemente delimitados, a causa de pedir fática está descrita e a conclusão decorre logicamente da narrativa. E destaca-se
que a parte requerente demonstrou que reside nesta Capital, através da procuração de f. 31, declaração de hipossuficiência
econômica de fl. 32, comprovante de residência de f. 34 e declaração de residência de f. 35, sendo este Juízo competente
para processamento e julgamento do feito. Desse modo, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Da ausência de pretensão
resistida. Em sede preliminar, foi levantada a ausência de interesse processual, porque não haver pretensão resistida.
Contudo, a resistência decorre do próprio fato de o requerido ter contestado quanto ao mérito da pretensão inicial, inclusive
apresentando contrato assinado e defendendo a existência de relação jurídica. Ademais, sabe-se que o ajuizamento da ação
está resguardado pela Lei Maior em seu artigo 5º, inciso XXXV, e independe do esgotamento da via administrativa. Desta feita,
afasto a preliminar de ausência de interesse de agir. Prescrição Como prejudicial de mérito, o banco réu arguiu a ocorrência
de prescrição quinquenal, sob o argumento de que o termo inicial deu-se com a ciência inequívoca da parte requerente frente
à contratação, o que ocorreu supostamente em 07/01/2013, quando houve a disponibilização do valor contratado em seu favor.
A requerente manifestou-se acerca da prescrição em réplica, pugnando pelo seu afastamento. De início, salienta-se que é
aplicável à hipótese o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que se trata de relação consumerista, cuja redação:
“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na
Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. No que se refere
ao termo inicial da prescrição, em conformidade com repositório de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, verifica-se que, até setembro de 2019, o entendimento ainda não estava pacificado, havendo julgados da 1ª e 5ª Câmaras
Cíveis no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o consumidor tomou ciência dos descontos (data
do extrato tirado perante o INSS) e há julgados da 2ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis considerando que o termo inicial da prescrição é a
data do último desconto efetuado nos proventos. Todavia, em setembro de 2019, o E. TJMS, em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (precedente obrigatório nos termos do art. 927, III, e 928 I do CPC), decidiu que, para questionar
descontos realizados em holerite, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos é a data do último desconto, conforme
ementa a seguir: INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE
JURÍDICA FIXADA PRAZO PRESCRICIONAL MARCO INICIAL CINCO ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO ART. 27 DO
CDC. O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do
último desconto realizado.(TJMS. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0801506-97.2016.8.12.0004, Amambai,
Seção Especial - Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 20/09/2019, p: 24/09/2019) No caso em concreto, a parte requerente
informa em sua petição inicial que todas as parcelas do contrato previstas foram descontadas, sem que houvesse oposição da
requerida quanto a esta alegação em sua contestação. Neste sentido, consoante extrato de benefício previdenciário de f. 37,
constata-se que o último desconto referente ao empréstimo consignado n. 223960203 realizado no benefício previdenciário
da autora ocorreu em setembro/2017, informação esta confirmada em contestação pela requerida, sendo este o termo inicial
da prescrição. Contando-se cinco anos a partir de setembro de 2017, tem-se que a pretensão prescreveria em setembro de
2022, enquanto a ação foi ajuizada em setembro de 2019 (assinatura digital da inicial). De rigor, portanto, rejeitar a prejudicial
arguida. Do Saneamento do Feito e dos Pontos Controvertidos. As partes são legítimas e estão bem representadas, inexistem
irregularidades a serem sanadas e ou outras preliminares ventiladas. Dou o feito como saneado. Compulsando os autos,
verifica-se que a controvérsia cinge-se em saber: A) A parte requerente firmou o contrato de empréstimo de n. 223960203 junto
à requerida? B) A parte requerente renegociou o contrato de empréstimo de n. 223960203 junto à requerida? C) O(s) contrato(s)
firmado(s) são válidos? D) Houve autorização para a realização de descontos junto ao benefício previdenciário da parte autora?
E) Em razão da renegociação do contrato de empréstimo em comento, a requerida deu quitação às parcelas renegociadas, no
valor de R$ 2.149,83? F) Em razão da renegociação do contrato de empréstimo em comento, a requerida disponibilizou em
favor da parte requerente a quantia de R$ 900,14? G) Houve má-fé da parte requerente quando do ajuizamento da presente
demanda? Das Provas Conforme requerido pela parte ré à f. 205/206, DEFIRO o pedido e determino a expedição de ofício à
agência 3465, do Banco Santander S/A, situada à R. Barão do Rio Branco, 1030 - Centro, Campo Grande - MS, 79002-170, para
que apresente o comprovante de retirada de ordem pagamento no valor de R$ 900,14, pela parte autora junto à instituição. Por
fim, ante o disposto no art. 357, §1º, do CPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes,
no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0830304-72.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Hugo Marcos Garcia Brasil - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: MARCELO DESIDÉRIO MORAES (OAB 13512/MS)
ADV: DIANA CRISTINA PINHEIRO (OAB 15827/MS)
ADV: LAYSE ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS DINIZ (OAB 22207/MS)
Dispositivo. Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no
valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente
pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir
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da citação. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código
de Processo Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo
recursal, em não sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0830629-13.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autor: João de Freitas Lopes - Ré: Anair Marques de Azevedo - 2C Empreendimentos Ltda.
ADV: LUCÉLIA FERREIRA DE SOUZA
1- Recebo os autos redistribuídos pela 5ª Vara de Família e Sucessões. 2- O caput do art. 321 do CPC dispõe que o juiz,
ao verificar que a petição apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
a parte autora emende ou complete a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Da análise dos
autos verifica-se que a procuração de f. 08 e a declaração de hipossuficiência de f. 10 não possuem a assinatura do outorgante,
bem como não fora colacionado aos autos o termo de inventariante e comprovante do pagamento do contrato entabulado
às f. 12/14, documentos imprescindíveis à propositura da ação. Assim, tendo em vista que tal documento é indispensável
para a propositura da presente demanda, determino que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos procuração
e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas, bem como colacione o termo de inventariante e o comprovante do
pagamento do contrato, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0831324-98.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: José Carlos de Araújo - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RODRIGO HERNANEZ NEMIR PETTENGILL (OAB 19538/MS)
Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos
formulados na inicial, para o fim de condenar a requerida Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A ao pagamento
de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que
deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por
cento) ao mês, contados a partir da citação. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no
art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00
(mil reais). Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo,
arquivem-se.
Processo 0833317-45.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Marly Jesus Alce - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: DULCELENE GONÇALVES ROCHA (OAB 24530/MS)
Vistos, etc. Digam as partes sobre as provas pretendidas, bem como, apresentem os pontos controvertidos da demanda, no
prazo de 15 (quinze) dias. Após, se o caso, tornem conclusos para decisão de saneamento do feito, ou para sentença, se for o
caso de julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0833810-22.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Andreia Gonçalves - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: STÉPHANI SARAIVA CAMPOS (OAB 14296/MS)
ADV: SUZANA DE CARVALHO POLETTO MALUF (OAB 18719/MS)
Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, indiquem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir,
justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0834391-71.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Dalton Laureano do Nascimento - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Dispositivo. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, não havendo valor a ser complementado pela seguradora
requerida de acordo com o grau de invalidez do segurado aferido por perícia, julgo improcedente o pedido autoral, e decreto
a extinção do feito com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante
da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo
Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Frise-se que em virtude da
concessão da assistência judiciária gratuita à parte requerente, a cobrança de tais verbas, fica condicionada à prova de que ela
tenha condições de adimplir o valores respectivos sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no prazo de 05 (cinco)
anos, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Rito. Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de
sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0835065-49.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Carlos Eduardo Silva de Souza - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: RODRIGO HERNANEZ NEMIR PETTENGILL (OAB 19538/MS)
Dispositivo. Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no
valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM/
FGV, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.
Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo
Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo recursal, em não
sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimese. Cumpra-se.
Processo 0835186-43.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Gilmar Pires
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
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1- Recebo os autos redistribuídos pela 14º Vara Cível. 2- Conforme observado na decisão de f. 65/66, proceda o Cartório
o apensamento dos autos nº 0813958-12.2020.8.12.0001 a estes autos. 3- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do
autor (fl. 13), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se.
4- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza
é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade,
economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da audiência,
acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores e, bem
assim, libera a pauta de audiências. 5- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e
344). 6- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. 7- Atente-se o cartório ao pedido de publicações e intimações
exclusivas em nome dos patronos Dr. Marcello José Andreetta Menna, OAB/MS 19.293 e Dr. Kleydson Garcia Feitosa, OAB/MS
21.537.
Processo 0836357-06.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Rangel Batista da Silva - Réu: Deivid de Almeida Lopes
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
ADV: LIRODIOU SILVA (OAB 22208/MS)
ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
Posto isso, acolho o parecer ministerial de f. 184/190 e resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC, e julgo
procedente o pedido formulado na exordial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título
de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV, a contar da data do arbitramento (Súmula 362,
STJ), com juros de mora a contar da data do evento danoso, isto é, dezembro/2016 (Súmula 54, STJ). Anote-se, ainda, que
do valor da condenação deverá ser descontado eventual montante pago pelo réu nos autos de ação penal de n. 002867215.2017.8.12.0001. Atente-se que o pagamento da verba deverá se dar em subconta vinculada aos autos, permanecendo em
juízo até que o autor atinja sua maioridade. Ante a sucumbência, condeno o réu exclusivamente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
atualizada, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Anote-se que a verba fica diferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser
o réu beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0836899-87.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Matheus Gabriel Varela - Ré: Di Pizza Delivery - Denunciado: Joelson da Silva Oliveira
ADV: FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA TABOX (OAB 23569/MS)
ADV: MICHELLE MARQUES TABOX GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 13130/MS)
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
1 Do Pedido de Gratuidade Processual Realizado pela Requerida A parte ré, em sua contestação de fls. 56/72, pleiteia a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas
processuais sem prejudicar seus rendimentos. Alega que a representante legal da empresa não possui carteira assinada e que
o sustento da família é oriundo do pequeno comércio. Inicialmente, deve-se salientar que, quando o feito foi distribuído
(06/11/2019), o atual Código de Processo Civil já estava em vigor, sendo que este, por meio de seu artigo 1.072, inciso III,
revogou os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei nº 1.060/50. Em contrapartida, o novel diploma passou a regulamentar o
benefício da gratuidade judicial de forma praticamente exaustiva, em seus artigos 98 a 102. É importante destacar que, como é
sabido, qualquer pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98, do CPC), sendo presumida como
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consoante art. 99, §3º, do CPC. Tal
presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser afastada, caso a parte contrária demonstre nos autos que referida pessoa tem
condições de arcar com as custas processuais. Neste sentido, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a
empresa requerida, cujo nome empresarial é Debora Coene Paisano da Silva EIRELI, possui diversos funcionários em seu
quadro com vínculo de emprego, no total de doze empregados, conforme documentos de fls. 82/94, além de contar com um
capital social integralizado no valor de R$ 95.400,00, conforme contrato social de fls. 75/77. Ademais, o fato da representante
legal da requerida não possuir carteira assinada, e que as despesas processuais podem prejudicar o sustento de sua família,
não é capaz de presumir a má situação financeira da empresa ré, bem como a sua hipossuficiência econômica para arcar com
as custas processuais. Dito isto, não há qualquer evidência ou mínimo de prova, demonstrado nos autos, capaz de comprovar a
insuficiência financeira da requerida para suportar as custas do processo, sem prejuízo de seus rendimentos. Diante do exposto,
indefiro o pedido de gratuidade processual formulado pela requerida na contestação de fls. 56/72 dos autos. 2 Da Impugnação
da Gratuidade Processual concedida ao Autor A parte ré impugna, em sua contestação, a concessão dos benefícios da
gratuidade processual ao autor, vez que este não comprovou a sua insuficiência financeira. Contudo, as alegações da parte
requerida não merecem prosperar. Como se sabe, o Código de Processo Civil passou a regulamentar o benefício da gratuidade
judicial de forma praticamente exaustiva, em seus artigos 98 a 102. Quanto à forma da impugnação à concessão da gratuidade,
o art. 100 disciplina: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” No que tange aos
requisitos para o seu deferimento, prevê o CPC: Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(grifo nosso) Portanto, pela sistemática legal, a
declaração de hipossuficiência assinada por pessoal natural (como é o caso do autor) é dotada de presunção de veracidade, e
o juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos concretos que evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a sua concessão. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré impugnou a concessão da gratuidade processual
ao autor, sem apontar elementos concretos ou indícios mínimos de provas que presumam a boa condição financeira do autor
para suportar as despesas processuais. Observa-se, ademais, que o autor afirma, em sua exordial, a interrupção de sua
atividade profissional como mecânico, ante a gravidade do acidente provocado, e que reside com os pais, sendo o seu genitor o
único provedor da família, o qual labora como autônomo e possui renda variável. Assim sendo, a parte demandada não juntou
qualquer elemento que pudesse levar à conclusão de que o autor tem, de fato, condições financeiras para arcar com os custos
da demanda judicial, sem prejudicar seu sustento e de sua família. Dito isto, mantenho a decisão de fl. 46, que concedeu os
benefícios da gratuidade processual ao autor, e rejeito a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada pela parte
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requerida às fls. 56/72. 3 - Da Preliminar de Ilegitimidade da Parte e do Pedido de Denunciação da Lide A parte ré alega a sua
ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, vez que não há qualquer prova nos autos que confirme que o autor dos
disparados, Sr. Joelson, possui vínculo empregatício com a empresa. Aduz, ademais, que o Sr. Joelson apenas realizou serviços
de forma esporádica para a ré, desempenhando as suas funções por duas vezes na semana. Assim, pleiteia a denunciação da
lide ao Sr. Joelson, com a sua exclusão do polo passiva da demanda. Inicialmente, cabe destacar que o pedido de exclusão da
parte ré do polo passivo da demanda, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, confunde-se com a matéria de mérito,
sendo inadmissível a sua análise nesta etapa processual, razão pela qual rejeito a preliminar neste particular. No entanto, o
pedido de denunciação da lide da parte ré mostra-se cabível e merece ser acolhido. Isso porque, nos termos do art. 125, II, do
CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que esteja obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo. No mesmo sentido, o Código Civil, em seu artigo 932, inciso III, prevê que são
também responsáveis pela reparação civil o empregador, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho
que lhes competir ou em razão dele. Compulsando os autos, verifica-se que o autor dos disparos efetuados contra o requerente,
Sr. Joelson, atuava como preposto da empresa ré quando praticou o ato ilícito, conforme apontado no boletim de ocorrência de
fls. 17/18, que menciona o exercício da profissão de entregador, o que restou confessado pela própria requerida em sua
contestação. Além disso, na contestação apresentada às fls. 56/72, a parte ré aduz que o Sr. Joelson, embora não seja seu
funcionário, prestava serviços de forma esporádica, como freelancer, duas vezes na semana, o que é suficiente para caracterizar
a relação existente entre a empresa ré e o autor dos disparos na condição de preposto. Soma-se a isto, o fato de que o suposto
autor dos disparos, Sr. Joelson, portava uma caixa de pizzas da empresa requerida, conforme apontado no boletim de ocorrência
de fl. 18, bem como a alegação do autor, em sua inicial, que afirmou avistar o uniforme e a mochila com a identificação da
empresa ré. Assim, ainda que o suposto autor dos disparos não se encontre com registro formal perante a empresa requerida,
resta evidente que ele atuava exercendo a sua função como preposto da empresa, prestando serviços e desempenhando a
entrega de mercadorias em nome da empresa requerida, sendo suficiente para integrar o polo passivo da presente demanda e
responder de forma solidária junto à requerida. Por fim, é fato notório a tramitação de processo criminal, cuja denúncia fora
oferecida pelo Ministério Público, nos autos n. 0038374-14.2019, em que o Sr. Joelson responde pela tentativa de crime
praticado em face do autor. Diante do exposto, é possível constatar a relação existente entre a empresa requerida e o autor dos
disparos, Sr. Joelson da Silva Oliveira, devendo este integrar a presente demanda na qualidade de réu, respondendo de forma
solidária com a empresa ré, nos termos previstos no art. 125 do CPC e arts. 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Assim, defiro
o pedido de denunciação da lide feito pela parte requerida (denunciante), em sua contestação, devendo figurar no polo passivo
da demanda Joelson da Silva Oliveira (denunciado), conforme dados indicados à fl. 60 dos autos. Às anotações. Concedo à
denunciante o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar o depósito da diligência para citação do denunciado, bem como,
indicar o endereço deste para tal ato, nos prazos estabelecidos os artigos 126 c/c 131, caput e § único, do CPC, dependendo do
endereço da denunciado, se na comarca ou fora desta, sob pena da incidência da regra do art. 131, caput, do mesmo artigo.
Com o comprovante do depósito da diligência acima referida, cite-se o litisdenunciado para no prazo legal contestar a demanda.
Com a juntada da contestação, às partes para impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-se os autos conclusos
para as demais providências. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0836981-21.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Valdemir José da Costa - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Dispositivo. Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no
valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente
pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir
da citação. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
em honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, §§ 2.º e 8.º, do
Código de Processo Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Intimese a parte requerida para, no prazo de cinco dias, informar seus dados bancários para fins de levantamento dos honorários
periciais depositados nos autos (R$ 1.200,00), o quais não foram utilizados. Em sendo indicada conta bancária de titularidade
da seguradora ré, expeça-se desde já o alvará, independentemente do decurso do prazo recursal, devidamente atualizado.
Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo, arquivemse. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0837914-91.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Neide Franca dos Reis Santos - Réu: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO (OAB 16021/BA)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
Trata-se de Ação de Cobrança Securitária movida por Neide França dos Reis Santos em face de Zurich Minas Brasil Seguros
S/A, ambos já qualificados nos autos. 1 Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual Em preliminar, a ré ventila a ausência
de interesse processual, vez que não houve pedido na esfera administrativa. Com efeito, a cobrança judicial da indenização
securitária não depende do prévio esgotamento da via administrativa pelo beneficiário, tampouco de prévio requerimento nessa
seara, já que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito, sendo plenamente admissível que o segurado faça a cobrança por meio de ação judicial. Ora, é
totalmente desnecessário o esgotamento da via administrativa, ou até mesmo a dedução do pedido nessa esfera, como
pressuposto ao ingresso de demanda judicial. Caso o ajuizamento da presente demanda estivesse condicionado ao pedido
administrativo, ocorreria flagrante afronta à garantia constitucional. Conquanto não se desconheça o entendimento do Supremo
Tribunal Federal esposado no RE 631.240/MG, este se refere a benefícios previdenciários, não tendo se estendido, ao menos
até o presente momento, às demais ações securitárias, senão vejamos a ementa: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença
de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de
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pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o
dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com
as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não
deverá Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para
todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a
dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada
do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. “ Nosso e. Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento, confira-se: EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA
INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO. O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela
jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. 15
de setembro de 2015 5ª Câmara Cível Apelação - Nº 0803368-46.2015.8.12.0002 Dourados) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DE COBRANÇA DPVAT SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM FACE DA
NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO PROVIDO.
O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a
prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário (TJMS. Apelação - Nº 0800037-31.2014.8.12.0054 Nova Alvorada do Sul. J em 31.07.2014) E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSIDADE. É de ser mantida a decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de apelação, quando as razões expostas no recurso de agravo interno são insuficientes para
alterar o entendimento nela exposto. Recurso não provido. (TJMS. Agravo Regimental - Nº 0815029-93.2013.8.12.0001/50000
- Campo Grande. J em 14.10.2014) Portanto, faz-se desnecessário o prévio esgotamento administrativo ou requerimento
administrativo para que a parte deduza seu pedido perante o judiciário, conforme preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Desta forma, evidenciado o interesse de agir da parte autora, rejeito a preliminar ventilada pelas
seguradoras rés. 2 Do Saneamento Não há outras preliminares a serem analisadas. As partes são legítimas e estão
representadas. Inexistem nulidades. Assim, dou o feito por saneado. É incontroverso nos autos, nos termos do art. 374, II, do
CPC, que a requerente firmou contrato de seguro de vida coletivo junto à requerida, conforme verificado pelo holerite de f. 22 e
pela confissão da ré, que reconhece a relação juridica entre as partes. A controvérsia fática, por sua vez, cinge-se em saber: A)
se a parte autora padece de invalidez permanente decorrente de acidente ou doença ocorrido na vigência do contrato firmado
entre as partes e qual o grau da lesão; B) se a parte autora teve acesso aos termos do contrato de seguro firmado entre as
partes, bem como tomou ciência das cláusulas limitativas relacionados ao seguro, especialmente acerca da aplicação da Tabela
Susep; Como questões relevantes de direito, impõe-se saber: A) se ocorreu o sinistro coberto pelo seguro firmado entre as
partes; B) se o autor é portador de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal e/ou doença e em qual grau; C) se o
autor tem direito ao recebimento de indenização securitária e qual o valor; D) se a Tabela Susep pode ser aplicada ao caso em
apreço. 3 Das Provas 3.1 Da Prova Pericial Considerando-se que a prova técnica (perícia médica na especialidade ortopedia)
mostra-se imprescindível para a elucidação dos pontos controvertidos acima fixados, tudo no sentido de averiguar se a parte
autora possui invalidez permanente e qual o grau desta invalidez, defiro a prova pericial médica, requerida pelas partes, cujos
honorários periciais deverão ser antecipados pela ré, ante a inversão do ônus da prova. Isso porque, o caso em tela está
submetido aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor por ser a relação em questão efetivamente de consumo, eis
que a requerida ofertou no mercado a atividade securitária, a qual foi adquirida pela empresa estipulante em que o autor presta
serviços, nos termos do que dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos as referidas normas:
“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3º
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...) § 2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista.” A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do
CDC: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências.” O instituto assegura efetivamente o equilíbrio entre os partícipes da relação de
consumo, em face da desigualdade do consumidor, cuja proteção é determinada expressamente no artigo 170, inciso V, em
perfeita sintonia com o art. 5º, caput, todos da Constituição Federal. No caso, a hipossuficiência do requerente é notória, uma
vez que do lado oposto está instituição que explora a atividade de seguro e somente com a inversão do ônus da prova será
equacionada essa desproporção, respeitando o princípio constitucional da igualdade (artigo 5º CF). Logo, diante da comprovada
hipossuficiência deve ser invertido o ônus da prova. Ademais, é evidente que, uma vez deferida a inversão do ônus da prova, o
requerente passa a ser beneficiado pela presunção relativa da veracidade de suas alegações, sendo do interesse do requerido
ilidir referida presunção, sob pena de sofrer as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a
alegação de invalidez. Desta forma, arcará a requerida com a antecipação do custeio da produção da prova pericial. Anote-se
que a requerida não está obrigada a arcar com as verbas concernentes às despesas periciais, mas poderá sofrer, a toda
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evidência, as consequências da sua não produção, o que será objeto de valoração pelo juízo, em razão da inversão do ônus da
prova determinada dos demais elementos constantes nos autos. Foi o que entendeu o E. STJ, ao determinar que “a regra
probatória, quando a demanda versa sobre relação de consumo, é a da inversão do respectivo ônus. Daí não se segue que o
réu esteja obrigado a antecipar os honorários do perito; efetivamente não está, mas, se não o fizer, presumir-se-ão verdadeiros
os fatos afirmados pelo autor (STJ, Resp nº 466.604/RJ,Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 2/6/03)”. Para esse fim, nomeio
para o encargo o Dr. Estevam Murillo Campos da Costa , o qual atuará nos termos do artigo 466 e seguintes do CPC, devendo
ser intimado para, em cinco (5) dias, declinar se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários periciais. Com a
concordância do perito e apresentada a proposta de honorários periciais, intimem-se as rés para, no prazo de 5 (cinco) dias,
proceder ao seu pagamento, sob pena de prosseguimento do processo sem a produção dessa prova, com as conseqüências dai
decorrentes. As partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos bem como indicar assistentes técnicos, os
quais atuarão independentemente de intimação judicial, nos termos do artigo 465, §1º, incisos I e II do CPC. Seguindo, intimese o perito para iniciar os trabalhos periciais, ficando ciente de que, nos termos do art. 474 do NCPC, deverá comunicar nos
autos a data e local previstos para esse fim, para possibilitar a ciência às partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente.
Desde já, fixo o prazo de 30(trinta) dias, a partir do início dos trabalhos, para a entrega do laudo. Com a juntada do laudo,
intimem-se as partes para se manifestarem acerca do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1º, do
NCPC. Havendo impugnação ao laudo, intime-se o Senhor Perito Judicial a apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do art. 477, §2º, do NCPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimento,
no prazo de 15 (quinze) dias. 3.2 Da Prova Documental 3.2.1 - Defiro o pedido de prova documental formulado pela autora e
concedo à mesma o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da documentação que entender pertinentes. Com a juntada,
intime-se a parte contrária para manifestação em 15 (quinze) dias. 3.2.2 - Além disso, utilizando-se da prerrogativa prevista no
art. 370 do CPC, determino, de oficio, que a parte ré apresente nos autos, no prazo de 15 dias, a apólice que beneficia a parte
autora, para fins de análise de seu valor e especificidades, já que a documentação acostada na contestação refere-se apenas
às cláusulas gerais do contrato. Com a juntada da apólice, intime-se a autora para manifestação em 15 (quinze) dias. Por fim,
ante o disposto no art. 357, §1º, do NCPC, anote-se que “as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes,
no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.” Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0837921-49.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Reqte: Eden Rodrigues Freitas - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
Eden Rodrigues Freitas moveu a presente Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário ou Aposentadoria por
Invalidez Acidentária em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados. O autor aduz
em síntese que, recebeu o benefício de auxílio doença em 11/02/2010 até 08/03/2010 (NB 539.668.100-0), dado que havia sido
diagnosticado com a patologia Lombalgia Bilateral (CID 51.1 e CID G83.3) e sofria de dores constantes ao realizar tarefas diárias
e laborais. Todavia, mesmo sabendo de suas limitações, a empresa em que o autor trabalhava não emitiu a Comunicação de
Acidente de Trabalho e, devido à necessidade de sustento familiar, o mesmo continuou trabalhando. A parte aurora alega que,
recentemente consultou um médico especialista e realizou exames,os quais evidenciaram graves lesões, como abaulamento de
L5-SL com compressão foraminal bilateral, pior a direita. Além disso, narra que tal lesão é irreversível e permanente das raízes
de S1, ocasionadas por hérnia discal. Ademais, o autor salienta que, mesmo que esteja realizando acompanhamento médico,
ainda sofre com fortes dores na região lesionada, dessa forma, alega que encontra-se incapacitado para exercer seu trabalho,
não restando outra alternativa a não ser pleitear ação para restabelecimento do benefício previdenciário. Por fim, requer que,
em sendo constatada a incapacidade parcial e permanente, seja concedido o benefício de Auxílio Acidente por Acidente do
Trabalho, desde a data da cessação indevida (08/03/2010 NB 539.668.100-0), ou, em sendo constatada a incapacidade total
e permanente, seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a datada cessação do benefício,
qual seja 08/03/2010 NB 539.668.100-0. À fl. 52, este Juízo determinou que a parte autora juntasse ao feito documento
correspondente a negativa atual do INSS, dado que a documentação apresentada era referente ao ano de 2010, sob pena
de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, § único do CPC. Na manifestação de fls. 55-57, a parte autora sustentou
a desnecessidade do comprovante de requerimento atualizado, vez que se trata de ação para restabelecimento de benefício,
não sendo, pois, necessário o esgotamento da via administrativa para fins de ajuizamento de ação judicial. Relatados. Decido.
Eden Rodrigues Freitas moveu a presente Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário ou Aposentadoria por
Invalidez Acidentária em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados. A inicial,
contudo, deve ser indeferida liminarmente. Ora, como se sabe, no julgamento do RE 631.240/MG, de 03/09/2014, o E. STF
firmou entendimento, no sentido de que nas hipóteses de pedido de concessão de beneficio previdenciário faz-se necessária a
prévia solicitação administrativa junto ao INSS, para comprovação de seu interesse processual, de modo que só após a negativa
da autarquia é que se pode admitir o ajuizamento de demanda judicial. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com
o exaurimento das vias administrativas. (...)” Ocorre que, na hipótese em apreço, a parte autora não comprovou que formulou
pedido administrativo junto à autarquia requerida, descumprindo o entendimento do E. STF e o despacho de f. 52, impondo-se,
pois, o indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir. Ademais, embora o autor alegue que o caso em tela refere-se
a restabelecimento de beneficio e, por conta disso, seria desnecessária uma negativa atualizada do INSS (f. 52), tem-se que
seu argumento não merece prosperar. Isso porque, pelo que se vê dos autos, o último beneficio previdenciário recebido pelo
autor cessou em 08/03/2010, conforme documento de f. 41, ou seja, há mais de 10 anos, sendo evidente, pois, que devido ao
longo lapso temporal existente entre a decisão do INSS e o ajuizamento da ação (31/10/2020), pode ter ocorrido uma mudança
do quadro clínico do autor, sendo razoável uma nova avaliação pela autarquia. Além disso, o próprio E. STF, no julgamento do
RE 631.240/MG, deixa claro que, mesmo na hipótese de restabelecimento de beneficio previdenciário, é exigido o prévio pedido
administrativo, quando se verificar que a situação “depende da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento
da Administração”, exatamente como ocorre na espécie, já que o próprio autor na inicial deixa claro que ao longo dos anos sua
função laboral fora modificada e seu diagnóstico foi alterado (f. 2/3). Ou seja, resta evidente que, ao longo destes 10 anos, o
autor sofreu mudanças em seu quadro clínico, as quais não foram levadas ao INSS, de modo que, admitir o ajuizamento da
presente ação, sem prévia análise administrativa pela autarquia, não se mostra compatível com o entendimento já adotado pelo
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E. STF. Ademais, como cediço, não são estanques as condições de saúde e, não tendo o autor, à época, interposto recurso
administrativo ou postulado judicialmente o seu restabelecimento, não há como avaliar, nestes autos, a correção ou não daquela
decisão administrativa. É o que diz E.TJMS: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO - RESSALVA DO ITEM 4, DA EMENTA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240,
COM REPERCUSSÃO GERAL DEPENDÊNCIA DA ANÁLISE DE MATÉRIA DE FATO AINDA NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO
DA ADMINISTRAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora a
recorrente queira apresentar o caso discutido como mero indeferimento da inicial por não juntada do requerimento administrativo
de restabelecimento de benefício previdenciário, a questão é que sabedora a autora que o seu benefício auxílio doença cessaria
em 28/05/2018, deveria ela manifestar junto ao requerido a sua pretensão de prorrogação por não ter se recuperado e se
submeter ao novo crivo para deferimento, não podendo exigir da parte requerida o conhecimento do objetivo, ensejando com
isso, diretamente a demanda em questão. Ademais, destaco que não se desconhece que o pedido de restabelecimento de
benefício pode ser formulado diretamente em juízo, porém, tal pleito importa na manifestação da parte em querer continuar
receber em virtude do seu estado de saúde não ter melhorado(...) (TJMS. Apelação Cível n. 0801491-34.2018.8.12.0045,
Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 08/05/2019, p: 09/05/2019) Grifei. Assim,
passado mais de 10 anos, sem a manifestação do autor acerca da sua pretensão de prorrogação do auxílio, não há como se
admitir a presente ação, sem que seja dada nova oportunidade de avaliação na via administrativa. Dessa forma, porque não
demonstrou a negativa administrativa da ré, o que configura falta de interesse para o ajuizamento da presente ação, INDEFIRO
A INICIAL, o que faço com fulcro no art. 485, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno o autor em custas processuais, as
quais ficam diferidas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, vez que concedo ao mesmo as benesses da justiça gratuita. Sem
honorários, pois sem lide. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.
Processo 0838249-52.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Elaine Nazaré Damaceno - Reqdo: Banco Santander S/A
ADV: DENER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: ÁTTILA CEZAR PINHEIRO GONÇALVES (OAB 14651/MS)
Conforme requerido à fl. 300, independente do decurso do prazo recursal da presente decisão, considerando que a ré em
sede de contrarrazões de apelação de fls. 268/281, requer a manutenção da sentença de fls. 238/247, e ainda, que o causídico
que assiste a parte autora possui poderes para “receber e dar quitação”, conforme a procuração de fl. 17, expeça-se alvará
a fim de promover a transferência eletrônica do valor total de R$ 9.116,53 (nove mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e
três centavos), devidamente atualizado para a conta corrente de titularidade do causídico da autora, conforme indicado em fl.
283/284. Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MS para análise do recurso de apelação, conforme requerido à fl. 300.
Processo 0838948-04.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autora: Adriana Damaceno Costa - Réu: Hedge Desenvolvimento Urbano Ltda
ADV: LEONARDO FLORES SORGATTO (OAB 16258/MS)
ADV: THAISE SIQUEIRA SORGATTO (OAB 25441/MS)
Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias impugnar a contestação de f. 179/196 e
documento de f. 197/215. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0839158-21.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Nayara Reis Santana - Réu: Adelanir Marinete Gomes Dutra de Moraes - Sandro Oldemar Gomes Dutra de Moraes
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
1-Ante o teor da declaração de hipossuficiência da parte autora (fl. 26) e a apresentação, às fls. 30-31, da Carteira de
Trabalho e Previdência Social, defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput e 99).
Anote-se. 2-Mesmo que a parte autora em inicial indique que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, a
mesma somente não será realizada quando ambas as partes se manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual, conforme disciplina o art. 334, §4º, I do CPC. Designe-se audiência de conciliação nos termos do art. 334 do CPC,
a ser realizada no por videoconferência pela equipe do NUPEMEC. 3-Cite-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte)
dias, e intime-se a parte autora, através de seu advogado, acerca da audiência designada, como determina o art. 334, § 3º,
do CPC, advertindo-os de que, deixando injustificadamente de comparecer à audiência, sua ausência será considerada ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida
ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art. 334, § 8º). Não obtida a conciliação ou quando
qualquer parte não comparecer ao ato, a parte ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor, nos termos dos arts. 335, I e 344 do CPC. Apresentada a contestação, retornem os autos
conclusos. 4-As partes participarão da audiência devidamente acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos,
podendo fazer-se representar por preposto com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § § 9º e 10º). 5-Caso a parte
requerida não possua interesse na realização da referida audiência, deverá manifestar o seu desinteresse através de petição
nos autos, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º), hipótese na qual deverá
oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação, nos termos do art. 335, II, do CPC, sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.
Processo 0839158-21.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Nayara Reis Santana - Réu: Adelanir Marinete Gomes Dutra de Moraes - Sandro Oldemar Gomes Dutra de Moraes
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência Data: 03/03/2021 Hora 16:00 - Local: Sala CEJUSC 1 Observações:
A audiência de conciliação será realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliares e Mediadores vinculados aos
CEJUSC/TJMS, através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0839158-21.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Nayara Reis Santana - Réu: Adelanir Marinete Gomes Dutra de Moraes - Sandro Oldemar Gomes Dutra de Moraes
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
Indefiro retro pretendida emenda, uma vez que não se trata de complementação/alteração da causa de pedir/pedido. Tratase, na verdade, de mera denúncia de que o réu condutor teria cometido crime na direção do veículo, encaminhamento que pode
ser realizado diretamente pela parte denunciante, independentemente de intervenção judicial, ainda mais quando assistida por
advogado. Prossiga-se consoante decisão de p. 222/223.
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Processo 0839612-98.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Pedro Henrique Gomes Galdino - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 12), e a apresentação, às fls. 13-15, da Carteira de Trabalho
e Previdência Social, defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º).
Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos dessa
natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios da
celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da
audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores
e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts.
335 e 344). 4-Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0839648-43.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Geovane de Oliveira Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
ADV: SUELEN BEVILAQUA (OAB 17020/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 7), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária
gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de
perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo
serão beneficiados, já que a supressão da audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário
e dispendioso das partes e procuradores e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida,
para que conteste o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial
serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e 344). 4-Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0839792-17.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Cláudio Magalhães Pinto - Réu: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 8), e da cópia da CTPS que a instrui (fls. 10-23), defiro-lhe, por
ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, caput), pois não há motivos ou elementos para desconsiderar
a afirmação contida na declaração, a qual encerra a responsabilidade civil e criminal do subscritor. Naturalmente, não há
óbice que o INSS, nos moldes do art. 100 do CPC, prove o contrário, seguindo-se a suspensão do benefício sobredito, com
as consequências, destaca-se, cíveis e criminais decorrentes. 2- De acordo com a Recomendação nº 01, de maio de 2016, do
TJMS, tem-se como desnecessária a realização da audiência de conciliação prevista no art. 319, VII, do CPC, em processos
que figurem como parte a Fazenda Pública Nacional ou Estadual, bem como as respectivas autarquias e fundações, uma vez
que o seu fim não é alcançado, não havendo que se falar, outrossim, em prejuízo aos litigantes, uma vez que, a qualquer
momento, podem compor-se, requerendo, apenas, a homologação judicial. Ademais, pelos princípios da celeridade, economia
e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da audiência, acelera o
andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores e, bem assim, libera
a pauta de audiências. Nesse diapasão, deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 319, VII, do
CPC. 3- Cite-se a autarquia ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e 344).
Processo 0839836-36.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Renata Josiane Arguelo Evaristo - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Vistos, etc. 1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência da autora (fl. 11) e a apresentação, às fls. 12-13 da Carteira de
Trabalho e Previdência Social, defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99,
§ 3º). Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos
dessa natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios
da celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da
audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores
e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts.
335 e 344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0839843-28.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Jeferson Rodrigues de Oliveira Ferreira - Ré: MBM Seguradora S.A.
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 26) e a apresentação, às fls. 11-24, da Carteira de Trabalho
e Previdência Social, defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º).
Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos dessa
natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios da
celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da
audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores
e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts.
335 e 344). 4-Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0840230-43.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: M.H. - Ré: C.C.H. e outros
ADV: ALESSANDRO FARIAS ROSPIDE (OAB 16770/MS)
Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Partilha em Divórcio movida por Milton Henriques em face de Cinddy Cristina
Henriques, Guatos Prestadora de Serviços Eireli e Telma Cristina Fernandes Henriques, já qualificados nos autos. A parte autora
alega, em síntese que pleiteou, junto a requerida Telma Cristina Fernandes Henriques, a ação de divórcio consensual, cujo feito
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tramitou perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, sob o n. 0830141-92.2019.8.12.0001. Contudo, o autor aduz
que, após melhor análise dos valores dos bens, verificou que foi induzido a erro pela requerida, dado que os bens destinados
a seu favor foram supervalorizados, enquanto os bens destinados a requerida foram subavaliados. A parte requerente sustenta
que houve sonegação de bens e contratos por parte da requerida, pois a mesma não apresentou a totalidade dos créditos
sujeitos à divisão. O autor defende, ainda, que certos bens foram ocultados em nome de sua filha Cinddy Cristina Henriques e
que apurou a existência de bens em nome da pessoa jurídica deixada em favor da requerida. Por tais razões, o autor pleiteia,
dentre outros: - pelo reconhecimento da nulidade da partilha de bens em divórcio; - pelo arrolamento dos bens adquiridos
e registrados em nome de Cinddy Cristina Henriques e Guatos Prestadora de Serviços Eireli, durante o período de união
conjugal do autor com Telma Cristina Fernandes Henriques, com a consequente anulação dos registros, devolução ao monte da
entidade familiar e, posteriormente partilhados em iguais proporções entre o requerente e Telma Cristina Fernandes Henriques.
Relatados. Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Partilha em Divórcio movida por Milton Henriques em face de Cinddy Cristina
Henriques, Guatos Prestadora de Serviços Eireli e Telma Cristina Fernandes Henriques, já qualificados nos autos, distribuindo-a
a esta Vara Cível de Competência Residual. Contudo, a resolução n. 221.94 do TJMS, alterada pelas resoluções 525/2007 e
9/2008, regulamentou a competência dos juízes de direito da comarca de Campo Grande em razão da matéria, sendo que o
art. 2º, alínea “a”, prevê o seguinte: Art. 2º Fica assim definida a competência em razão da matéria dos Juízes de Direito na
Comarca de Campo Grande: (alterado pelo art. 2º da Resolução nº 525, de 6.6.2007 DJMS, de 14.6.2007.) a) aos das Varas de
Família e Sucessões, processar e julgar as ações e incidentes relativos à família em geral, ao casamento, divórcio e separação,
à capacidade das pessoas, aos alimentos, as relativas à convivência comum, decorrentes do companheirismo, aos inventários,
aos arrolamentos, às sobrepartilhas de bens, às habilitações de créditos, a testamento, à anulação de partilha e, em geral, a
todo e qualquer feito relativo a sucessões e seus respectivos incidentes; (alterada pelo art. 3º da Resolução nº 176, de 12.7.2017
DJMS, de 14.7.2017.) Considerando-se que os pedidos finais do autor são acerca da declaração de nulidade da partilha de bens
em divórcio e a partilha de bens entre o requerente e Telma Cristina Fernandes Henriques, tem-se que este juízo é incompetente
para processar e julgar a presente demanda, vez que entrará na competência do juízo da Vara de Família e Sucessões. Por
tais considerações e de acordo com o Provimento n. 210/2010 do CSM/MS, declaro a incompetência deste juízo para processar
e julgar a presente ação. Após cumpridas as providências estabelecidas no artigo 3º do mencionado provimento, remetam os
autos à Distribuição para encaminhar para uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0840334-35.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Arlindo Jose de Rocha - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência da autora (fl. 11) e ante apresentação, às fls 13-18, do Comprovante de
Rendimento, defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se.
2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza
é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade,
economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da audiência,
acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores e, bem
assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e
344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0840521-43.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Geilson dos Santos Araujo - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência da autora (fl. 7), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária
gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de
perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo
serão beneficiados, já que a supressão da audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário
e dispendioso das partes e procuradores e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida,
para que conteste o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial
serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e 344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0840757-92.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Emanuel Marciano Reinaldo da Cruz - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 19), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária
gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de
perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo
serão beneficiados, já que a supressão da audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário
e dispendioso das partes e procuradores e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida,
para que conteste o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial
serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e 344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0840820-20.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: João José da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: GILBERTO MARIN DAUZACKER (OAB 20040/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 09), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária
gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de
perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo
serão beneficiados, já que a supressão da audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário
e dispendioso das partes e procuradores e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida,
para que conteste o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial
serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e 344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Processo 0840828-94.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Adagoiunton José Duarte Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: GILBERTO MARIN DAUZACKER (OAB 20040/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência do autor (fl. 09), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária
gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de
perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo
serão beneficiados, já que a supressão da audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário
e dispendioso das partes e procuradores e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida,
para que conteste o pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial
serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e 344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0840896-44.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Renato de Andrea Vicente - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
O caput do art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição apresenta defeitos ou irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que a parte autora emende ou complete a inicial, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado. Compulsando os autos e, ante análise da certidão cartorária de fl. 154, verifica-se que não foi
juntado instrumento de procuração do autor, outorgando poderes para o Dr. Henrique Lima, OAB/MS 9.979, o qual é o subscritor
da peça. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte ao feito o referido documento, concedendo
poderes ao Dr. Henrique Lima, OAB/MS 9.979, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, § único do CPC.
Processo 0840971-83.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Matheus da Silva Duprat - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
1- Recebo a emenda à inicial de fl. 85 e o documento anexado à fl. 86. 2- Ante o teor da declaração de hipossuficiência da
autora (fl. 10), defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º). Anote-se.
3- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos dessa natureza
é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios da celeridade,
economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da audiência,
acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores e, bem
assim, libera a pauta de audiências. 4- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts. 335 e
344). 5- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0841832-69.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Cleverson de Jesus Ferreira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
1- Ante o teor da declaração de hipossuficiência da autora (fl. 11) e a apresentação, às fls. 12-15, da Carteira de Trabalho
e Previdência Social, defiro-lhe, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita (CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º).
Anote-se. 2- Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, uma vez que em todos os casos dessa
natureza é requerido o seu cancelamento, pela necessidade da realização de perícia técnica. Ademais, pelos princípios da
celeridade, economia e elasticidade processual, todos os envolvidos no processo serão beneficiados, já que a supressão da
audiência, acelera o andamento do processo, evita o comparecimento desnecessário e dispendioso das partes e procuradores
e, bem assim, libera a pauta de audiências. 3- Cite-se a parte ré na forma requerida, para que conteste o pedido, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na inicial serão considerados verdadeiros (CPC, arts.
335 e 344). 4- Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.
Processo 0843014-27.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Ivando Valverde - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
Dispositivo Posto isso, pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
formulado na inicial pela parte autora Ivando Valverde, para o fim de condenar a requerida Seguradora Líder do Consórcio
do Seguro DPVAT S/A: A) ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e
oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir do evento danoso,
acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; B) ao pagamento de reembolso
por despesas médicas, no valor de R$ 932,70 (novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos), que deverá ser corrigido
monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data da compra/despesa/pagamento, acrescidos de juros de mora, de 1% (um por
cento) ao mês, contados a partir da citação. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no
art. 85, §§ 2.º e 8.º, do Código de Processo Civil, em especial a ausência de complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00
(mil reais). Decorrido o prazo recursal, em não sendo formulado o cumprimento de sentença, observadas as cautelas de estilo,
arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0002406-84.2000.8.12.0001 (001.00.002406-6) - Cumprimento de sentença
Autor: B. - Réu: Antonio Cesar Lacerda Alves e outro
ADV: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR (OAB 6125B/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que inexiste, obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada, logo, ausentes
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

106

as situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A e NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos por ANTÔNIO CÉSAR LACERDA ALVES e
NILTON ALVES FERRAZ . P.R.I.
Processo 0027706-33.2009.8.12.0001 (001.09.027706-7) - Procedimento Comum Cível - Responsabilidade Civil
Reqte: Alberto Adriano dos Santos - Reqda: Neusa Cristina Furlan Latine
ADV: HÉLIO ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO (OAB 6006/MS)
ADV: PAULO EDUARDO A DOS SANTOS (OAB 12461/MS)
ADV: JOÃO CARARINO T.NOVAES (OAB 2271/MS)
ADV: EDIR LOPES NOVAES (OAB 2633/MS)
Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NEUSA CRISTINA FURLAN LATINE, que pretende, em
síntese, sanar suposta omissão apontada na sentença de fls. 419/421. Sustenta que a sentença apresenta omissão em relação
a análise do pedido de abatimento do valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT, bem como em relação ao pedido de
sucumbência recíproca (fls. 427/429). A parte embargada foi intimada para os fins do art. 1.023, §2º, do Código de Processo
Civil, tendo ofertado contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Os
embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.
Trata-se de recurso em sentido horizontal, cuja finalidade não é a reforma da decisão, mas unicamente esclarecer obscuridade,
contradição ou omissão. Consoante lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY (), os embargos de
declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”. No caso dos autos, os embargos
opostos objetivam esclarecer suposto aspecto de omissão. Consoante a lição de THEOTÔNIO NEGRÃO (), “omissão consiste
na falta de pronunciamento sobre a matéria que devia ter sido enfrentada pelo julgador”. No caso dos autos, os embargos de
declaração devem ser parcialmente acolhidos. Em relação ao pedido de reforma da sentença, em razão de que o juízo não
considerou a situação de sucumbência recíproca, o mesmo não merece prosperar. Com efeito, a embargante apresenta suas
razões recursais discordando dos fundamentos invocados na sentença embargada, indicando fundamentos que, a seu talante,
justificariam a modificação da decisão tal como proferida. Nesse contexto, considerando que o recurso interposto não indica
vícios intrínsecos na sentença embargada, limitando-se a questionar a denominada “justiça da decisão”, claramente inadequada
a via processual eleita, de modo que os embargos não devem ser providos. Portanto, não restou verificada qualquer omissão na
sentença proferida nestes autos em relação a tal aspecto, sendo inadmissível a via processual postulada com objetivo de
reforma da decisão proferida. De outro vértice, a alegação de que a sentença é omissa em relação a análise da compensação
do valor recebido a título de DPVAT pelo autor, de fato, existe nas sentenças de fls. 386/398 e 419/421 omissão em relação a tal
aspecto. Pelo exposto, haja vista a necessidade de correção da omissão apontada pela embargante, CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar parcialmente a sentença embargada, para que a
mesma passe a constar com a seguinte redação: “II.V COMPENSAÇÃO COM VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT É
sabido que nas ações relacionadas a acidente de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização
fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246 Superior Tribunal de Justiça, independentemente de comprovação do
recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores. Ademais, conforme dispõe o art. 3.º da Lei n. 6.194/1974, os danos
pessoais cobertos pelo DPVAT compreendem indenizações por morte, por invalidez permanente, seja total ou parcial, e por
despesas de assistência médica e suplementares. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp n. 1.365.540/DF, pacificou o entendimento, no sentido de que ‘a partir de uma interpretação analógica desses precedentes,
conclui-se que a expressão ‘danos pessoais’ contida no art. 3º da Lei nº 11.945/09 abrange todas as modalidades de dano:
materiais, morais e estéticos, desde que derivados dos eventos expressamente enumerados: morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares’. A esse respeito tem-se a seguinte ementa do julgado: ‘CIVIL E PROCESSO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA INDICAÇÃO DO VÍCIO NA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REVISÃO.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE O VALOR SEJA EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA. CABIMENTO, MESMO AUSENTE PROVA DE RECEBIMENTO DO SEGURO PELA
VÍTIMA. COBERTURA PARA DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA, DESDE QUE DERIVADOS DE MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE
OU DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ART. 3º DA LEI Nº
6.194/74. 1. Ação ajuizada em 22.07.2009. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 14.11.2013. 2. Recurso
especial em que se discute a possibilidade de se abater o seguro obrigatório da verba indenizatória, bem como se a cobertura
do DPVAT abrange ou não danos de natureza moral. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Incidência do enunciado nº 284 da Súmula/
STF. 4. Em sede de recurso especial não é possível o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos. Incidência do
enunciado nº 07 da Súmula/STJ. 5. O valor da indenização por danos morais fixado pelo Tribunal a quo somente pode ser
reapreciado em sede de recurso especial quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente excessivo ou irrisório. 6. O art. 3º
da Lei nº 6.194/74 não limita a cobertura do seguro obrigatório apenas aos danos de natureza material. Embora especifique
quais os danos indenizáveis - morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares - não há nenhuma
ressalva quanto ao fato de não estarem cobertos os prejuízos morais derivados desses eventos. 7. Recurso especial a que se
nega provimento.’ () Dessa maneira, conclui-se que a indenização arbitrada judicialmente, para ser passível de dedução com o
valor coberto pelo seguro obrigatório, deverá guardar correspondência com as hipóteses previstas na Lei n. 6.194/1974, em seu
art. 3.º. No caso em tela, o dano moral fixado decorreu do abalo psicológico, das lesões, da internação, da dor, da incapacidade
funcional por mais de trinta dias, sofridas pelo autor após a ocorrência do acidente. Logo, observa-se que o dano moral foi
deferido em decorrência de lesões e invalidez vivenciadas pelo autor, motivo pelo qual tal indenização está coberta pelo DPVAT,
de modo que o valor a esse título deve ser deduzido do valor da condenação por danos morais. Ante ao exposto, considerando
que restou demonstrado nos autos que o autor recebeu indenização a título de seguro DPVAT (fl. 409), tal valor deverá ser
deduzido da condenação por danos morais. A dedução dos valores deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença,
bem como o montante recebido a título de seguro DPVAT deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data de
cada pagamento, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária. III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da
fundamentação supra e com respaldo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS INICIAIS para as seguintes finalidades: 1) condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais ao
autor no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atualizado pela variação do IGPM desde a data da sentença e acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta data (art. 406 do Código de Civil c/c art. 161, §1º, do Código
Tributário Nacional), o qual deverá ser descontado o valor de seguro DPVAT, devidamente atualizado pela variação do IGPMPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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FGV, desde a data de cada pagamento; 2) condenar a requerida no pagamento de lucros cessantes à parte autora, no valor de
01 (um) salário mínimo mensal vigente durante o período de maio/2008 a agosto/2009, cujo montante deverá ser apurado na
fase de cumprimento de sentença, atualizados pela variação do IGPM-FGV, desde a data do acidente, bem como acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (arts. 405 e 406 do Código de Civil c/c art. 161, §1º, do Código
Tributário Nacional) (...)”. Permanecem inalterados os demais termos da sentença embargada. P.R.I.
Processo 0028563-74.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia
Exectda: Clarice Maria de Melo Ribeiro e outro
ADV: NEDSON BUENO BARBOSA (OAB 4625A/MS)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 586/587, eis que intempestivos.
Decorrido o prazo sem interposição de recurso em face desta decisão, voltem-me os autos conclusos para apreciação do
requerimento de fls. 565/573.
Processo 0033460-53.2009.8.12.0001 (001.09.033460-5) - Cumprimento de sentença - Propriedade
Exeqte: Idair Batistoti Gimenez e outros - Exectdo: Manoel Daniel D’Anunciação
ADV: THIAGO GUIMARÃES BANDEIRA (OAB 23449/MS)
Fica a parte autora intimada a manifestar quanto ao retorno do mandado às fls. 521-523, bem como a requerer o que de
direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0037009-03.2011.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqdo: Construtora Degrau Ltda - ME
ADV: SERGIO ADILSON DE CICCO (OAB 4786A/MS)
ADV: HILDA PRISCILA CORREIA ARAÚJO (OAB 16597/MS)
ADV: LAURA ESTER DANTAS LOPES (OAB 16076/MS)
Vistos etc. Trata-se de ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
Eliete Aparecida da Silva, qualificada nos autos, em face de Construtora Degrau Ltda - ME, também qualificado nos autos,
buscando a declaração de quitação do contrato firmado entre as partes e a consequente condenação na obrigação de fazer
de outorga da escritura. Na contestação foi suscitada a preliminar de inépcia da petição inicial, bem como a parte ré ofertou
reconvenção. As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte
autora requereu a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal dos representantes legais da requerida e prova
pericial (fls. 255/257); e 2) parte ré permaneceu silente (fl. 258). O feito foi saneado na decisão de fls. 281/282, ocasião
em que foi determinada a realização de prova pericial, cuja conclusão consta do laudo de fls. 387/404 e 423/425. As partes
foram cientificadas do teor do laudo e não ofertaram impugnação (fls. 429/430). É a síntese do necessário. Fundamento e
Decido. Para a solução da vexata quaestio é necessária a produção de prova oral, fundamento pelo qual defiro a produção
de prova testemunhal. A parte autora também requereu o depoimento pessoal do preposto da parte requerida, logo, também
defiro a produção de tal prova, na forma do art. 385 do Código de Processo Civil, posto que sua prova pode contribuir para o
esclarecimento dos fatos. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de maio de 2021, às 16h20min. As
partes poderão arrolar testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, as quais deverão ser
intimadas pela própria parte, na forma do art. 455, §1º, do Código de Processo Civil, ressalvada a aplicação do disposto no
§4º, I a V, do citado dispositivo legal. Intime-se a parte requerida pessoalmente por carta com aviso de recebimento para que
compareça na audiência designada, sob as penas do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil, observando que a mesma
deverá estar representada por pessoa que tenha conhecimento dos fatos objeto da ação, sob pena de aplicação de pena de
confissão. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, cientifique-se a parte autora da designação de audiência,
bem como intimem-se eventuais testemunhas por si arroladas, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (art. 455, §4º,
IV, do Código de Processo Civil). Concluída a instrução, as partes deverão apresentar debates orais, na forma do art. 364 do
Código de Processo Civil. Intimem-se.
Processo 0045609-86.2006.8.12.0001 (001.06.045609-5) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exeqte: Jader Evaristo Tonelli Peixer e outro - Exectdo: Unibanco - União dos Bancos Brasileiros S/A
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA NETO (OAB 006.203-E/MS)
ADV: LEONARDO MIGUEL BICHARA (OAB 6369E/MS)
ADV: JONAS MENDES BARRAVIEIRA (OAB 13116/MT)
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
Inicialmente, mister destacar que a decisão de fl. 587 tornou nulos os atos realizados a partir da fl. 563, mantendo, todavia,
o valor bloqueado via sisbajud. O executado foi intimado para efetuar o cumprimento da sentença, ocasião em que ofertou
impugnação, a qual foi julgada improcedente, conforme decisão de fls. 630/633. Não há nos autos informação a respeito de
eventual recurso interposto em face da decisão mencionada. De outro vértice, observo que o valor bloqueado às fls. 576/581 é
exatamente aquele declarado como devido pela parte exequente por ocasião do pedido de penhora via SISBAJUD, devendo,
portanto, ser declarada satisfeita a obrigação. Diante do exposto, tendo o devedor quitado o débito, com fundamento no art.
924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação imposta na sentença referente ao autos supra que Jader Evaristo
Tonelli Peixer e CLAUDINEI MENINO DE AZEVEDO movem em face de Unibanco - União dos Bancos Brasileiros S/A. As custas
são devidas na forma fixada na fase de conhecimento e, caso não adimplidas espontaneamente, deverão ser objeto de cobrança
via GECOF. Em que pese a determinação de expedição de alvará de fls. 630/633, observo que a procuração acostada aos autos
data de 2006. Logo a expedição de alvará de levantamento em relação ao exequente CLAUDINEI MENINO DE AZEVEDO, na
forma requerida à fl. 637, fica condicionada à juntada de instrumento de mandato atualizado. Expeça-se alvará de levantamento
em favor do exequente JADER EVARISTO TONELLI PEIXER, atentando-se para sua cota-parte. P.R.I.
Processo 0051444-45.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Reqte: Progemix - Programas Gerais de Engenharia e Construções Ltda - Reqda: Andréa Alves Ferreira Rocha
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
ADV: ANDRÉA ALVES FERREIRA ROCHA (OAB 6916/MS)
Diante do exposto, como nestes autos discute-se a questão levada a julgamento no IRDR, mantenham-se estes autos
suspensos em arquivo provisório até o julgamento do incidente, como determinado pela superior instância e, com o julgamento,
retornem conclusos para deliberação. Campo Grande, data do sistema.
Processo 0071895-67.2007.8.12.0001 (001.07.071895-5) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exeqte: Espólio de Aparecido Alves de Souza e outros
ADV: JACQUELINE HILDEBRAND ROMERO (OAB 11417/MS)
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ADV: GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRÃO (OAB 9258/MS)
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que os embargos de declaração limitam-se a impugnar os fundamentos da decisão
embargada, não apontando vícios intrínsecos na mesma que configurem obscuridade, contradição ou omissão, logo, ausentes
as situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e inadequada a via processual eleita, NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. De outro vértice, observo a determinação para que as advogadas informassem eventual
interesse na divisão igualitária dos honorários. As advogadas AMANDA VILELA PEREIRA e GABRIELLE WANDERLEY DE
ABREU ABRÃO compareceram às fls. 250/251, manifestando concordância com a divisão igualitária. Todavia, a petição
encontra-se subscrita apenas pela advogada AMANDA VILELA PEREIRA, a qual, inclusive, protocolou a referida peça. Desse
modo, a fim de evitar prejuízo, bem como tumulto processual, intimem-se as advogadas nomeadas alhures para o cumprimento
da determinação de fls. 250/251, devendo a peça ser subscrita por ambas. Após, voltem-me os autos conclusos.
Processo 0380303-37.2008.8.12.0001 (001.08.380303-4) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Reqte: Mauricio Eiki Nakao - Elias Razuk Jorge Filho
ADV: STHEVEN OURIVEIS RAZUK (OAB 11697/MS)
ADV: ELIAS RAZUK JORGE FILHO (OAB 10122/MS)
ADV: JOSÉ MACIEL SOUSA CHAVES (OAB 11255/MS)
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada e discriminada do valor
devido a título de honorários e encargos processuais.
Processo 0524391-90.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Ana Dauria Madeira Lopes
ADV: VILSON LOVATO (OAB 2147/MS)
Fica a parte autora intimada a requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800046-16.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autor: Antonio Francisco Braz Junior
ADV: MARCELO OSVALDO SOARES (OAB 19914/MS)
SENTENÇA I - RELATÓRIO ANTÔNIO FRANCISCO BRAZ JÚNIOR, qualificado nos autos, opôs EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para sanar suposta omissão apontada na sentença de fls. 192/194. Sustenta que a sentença apresenta omissão
em relação a análise do pedido de tutela de urgência (fls. 192/194). Ademais, Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
qualificado nos autos, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sanar suposto erro material em relação a fixação dos
juros de mora e correção monetária. Os embargados foram intimados para os fins do art. 1.023, §2º, do Código de Processo
Civil, no entanto, permaneceram silentes. II FUNDAMENTAÇÃO Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Trata-se de recurso em sentido horizontal, cuja finalidade não é a
reforma da decisão, mas unicamente esclarecer obscuridade, contradição ou omissão. Consoante lecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY(), os embargos de declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório”. De outro vértice, consoante a lição de THEOTÔNIO NEGRÃO (), “omissão consiste na falta de
pronunciamento sobre a matéria que devia ter sido enfrentada pelo julgador”. Por sua vez, contradição pode ser definida como
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão. Nesse sentido, FREDIE DIDIER JR. () esclarece que “os embargos de declaração não são
cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elementos contido em outras peças
constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição
externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão
embargada”. Em relação a obscuridade, FREDIE DIDIER JR. () esclarece que a “obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou
impossível compreensão”. Logo, referida modalidade de recurso não tem como condão questionar a “justiça da decisão”, mas
sim excluir eventuais vícios intrínsecos da mesma, sendo certo que eventual pleito de reforma da decisão deve ser feito na via
processual própria. II.I DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ANTÔNIO FRANCISCO BRAZ JÚNIOR O embargante
sustenta que a sentença apresenta omissão em relação a análise do pedido de tutela de urgência. No caso em tela, de fato,
existe na sentença de fls. 180/187 omissão que deve ser sanada, mais precisamente no tocante a re-análise da tutela de
urgência requerida pelo autor. Pelo exposto, haja vista a necessidade de correção da omissão apontada pelo embargante,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a sentença embargada, para que a
mesma passe a constar com a seguinte redação: “Com o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, é caso de reapreciação
do pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora, sendo certo que no caso em tela estão presentes os requisitos
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exsurge da prova colhida nos autos e
da conclusão contida nesta sentença no sentido de que o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidente. O perigo da
demora é representado pelo caráter alimentar do benefício postulado e pela condição de incapacidade parcial da parte autora
que o impede de manter o seu sustento, bem como pelo fato do requerido ter por procedimento, por decorrência do princípio da
legalidade, o esgotamento dos recursos cabíveis. III - DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim
de condenar o requerido a implantar benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, na condição de urbano, observando
o salário de benefício do auxílio-doença NB 6143534849, em valor não inferior 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
mensal, a partir da cessação do auxílio-doença, fazendo-o com fundamento nos arts. 86 e ss. da Lei 8.213/91. Nos termos da
fundamentação e com espeque no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de
determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente, com data de início de pagamentos (DIP) correspondente à
data da sentença 20/08/2020. Oficie-se de imediato à Chefia da Equipe de Atendimento das Demandas Judiciais da Gerência
Executiva do INSS, cientificando-a dos termos desta decisão, para o devido cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias. II.II
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO Instituto Nacional do Seguro Social INSS O embargado sustenta que a sentença
apresenta erro material em relação a fixação dos juros de mora e correção monetária na forma determinada pelo Supremo
Tribunal Federal. No caso em tela, de fato, existe na sentença de fls. 180/187 erro que deve ser sanado, mais precisamente no
tocante a fixação dos juros de mora e correção monetária. Pelo exposto, haja vista a necessidade de correção do erro material
apontado pelo embargante, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a sentença
embargada, para que a mesma passe a constar com a seguinte redação: “Em relação a juros de mora e correção monetária
deve ser observado o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do STF, no julgamento do RE n.º 870.947, submetido ao regime da
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repercussão geral e no qual se discutia a constitucionalidade da aplicação da TR (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/1997) às
condenações impostas à Fazenda Pública (tema 810) No que pertine aos juros de mora, são devidos a contar da citação (art.
240 do Código de Processo Civil), visto que a citação torna constitui em mora o devedor, bem como devem ser calculados com
respaldo no índice oficial de remuneração básica e juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da
Lei 9.494/97. De outro vértice, em relação à correção monetária, deverá ser feita pela variação do INPC, nos termos do art. 41-A
da Lei 8.213/91, sendo devida desde a data em que deveria ocorrer o pagamento das parcelas, como forma de preservar o valor
do benefício da espiral inflacionária. Com efeito, a probabilidade do direito exsurge da prova colhida nos autos e da conclusão
contida nesta sentença no sentido de que o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidente. O perigo da demora é
representado pelo caráter alimentar do benefício postulado e pela condição de incapacidade parcial da parte autora que o
impede de manter o seu sustento, bem como pelo fato do requerido ter por procedimento, por decorrência do princípio da
legalidade, o esgotamento dos recursos cabíveis. III - DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim
de condenar o requerido a implantar benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, na condição de urbano, observando
o salário de benefício do auxílio-doença NB 6143534849, em valor não inferior 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
mensal, a partir da cessação do auxílio-doença, fazendo-o com fundamento nos arts. 86 e ss. da Lei 8.213/91. Nos termos da
fundamentação e com espeque no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de
determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente, com data de início de pagamentos (DIP) correspondente à
data da sentença 20/08/2020. Oficie-se de imediato à Chefia da Equipe de Atendimento das Demandas Judiciais da Gerência
Executiva do INSS, cientificando-a dos termos desta decisão, para o devido cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias. As
parcelas vencidas deverão ser acrescidas de juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice oficial de remuneração
básica das cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como de correção monetária pela variação do
INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91), desde a data em que deveria ocorrer o pagamento das parcelas”. Permanecem inalterados os
demais termos da sentença embargada. P.R.I.
Processo 0800216-85.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: O Ponto das Baterias Ltda - Me - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: MARCELO ALEXANDRE DA SILVA (OAB 6389/MS)
ADV: ALBERTO ORONDJIAN (OAB 5314/MS)
ADV: FILIPE FERNANDES REINOSO (OAB 21709/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: RHIAD ABDULAHAD (OAB 17854/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que inexiste, obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada, logo, ausentes
as situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
P.R.I.
Processo 0800530-26.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Jorge Ricardo Marques
ADV: RAPHAEL JOAQUIM GUSMÃO (OAB 13671/MS)
Posto isso, por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
formulada pela parte autora para o fim de determinar que, em relação ao débito discutido nestes autos, vinculados à Unidade
Consumidora nº 10/1679257-4 (faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 - fls. 16/19), a requerida se
abstenha de suspender o fornecimento do serviço, até decisão final do presente litígio, ou que o restabeleça, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, se já estiver suspenso, bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao
crédito, sob pena de responder por multa diária, ora fixada em R$ 300,00, limitada a 15 (quinze) dias (art. 536, §1º, do Código
de Processo Civil). Diante da vedação de prática de atos presenciais nas dependências do Poder Judiciário, conforme Portaria
nº 79, de 22 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que prorroga o prazo de vigência das Resoluções nº. 313,
de 19 de março de 2020; nº. 314, de 20 de abril de 2020; e nº. 318, de 7 de maio de 2020, bem como o teor da Portaria n.º
1.768, de 22 de maio de 2020, da Presidência do E. TJMS, sem prejuízo de posterior designação de ato para tal finalidade,
considero prejudicada por ora a realização da audiência a que alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré
pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para, se assim o desejar, ofereça contestação aos termos da ação proposta,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil, constando do mandado de
citação a advertência de que, caso não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art.
344 do mesmo Código). No mesmo ato, intime-se a parte ré dos termos desta decisão na parte que deferiu a tutela de urgência,
para o respectivo cumprimento. Intime-se a parte autora na pessoa do respectivo advogado.
Processo 0800530-26.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Jorge Ricardo Marques
ADV: RAPHAEL JOAQUIM GUSMÃO (OAB 13671/MS)
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha a diligência necessária à expedição do mandado de
citação e intimação.
Processo 0800929-26.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Ré: Associação Comercial de São Paulo e outro
ADV: GIANMARCO COSTABEBER (OAB 15316A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Expediente: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do TJ/MS para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.
Processo 0801788-42.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Família
Autor: Roberto Domingos Charupa - Ré: Alice Marçal Silva
ADV: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MENDES
ADV: JOSÉ DE MELLO JUNIOR (OAB 10456/MS)
Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. , JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial para a seguintes finalidades: 1) condenar a requerida ao
pagamento em favor do requerente de aluguel no valor correspondente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), a partir da citação,
e que se vencerão a cada 30 (trinta) dias, a partir daquela data, pelo uso (locação) da cota parte do imóvel objeto deste feito
que pertence ao requerente, os quais deverão ser corrigidos pelo IGPM-FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a contar do vencimento de cada parcela. 2) determinar a alienação judicial por leilão do bem imóvel residencial localizado em
Campo Grande/MS, na Rua Poente, Lote 47, quadra 06, Bairro Rancho Alegre II, objeto da matrícula n.º 45.446 do Registro de
Imóveis da 2 ª Circunscrição, por valor não inferior ao atribuído na petição inicial, ficando também autorizada a alienação por
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qualquer das partes, pelo mesmo valor. Diante da sucumbência, condeno a parte requerida no pagamento das custas/despesas
processuais e honorários advocatícios ao advogado do requerente, os quais diante da natureza da causa, dos atos praticados
e da pequena complexidade, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), fazendo-o com fundamento no art. 85, §§1º e 2º, I a IV, do
Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do mesmo Código, pois defiro os benefícios
da gratuidade judiciária à requerida. Após o trânsito em julgado desta sentença, proceda aos atos necessários à avaliação do
bem e alienação judicial. Efetuada a alienação e deduzidas as despesas, depositar-se-á o preço, podendo as partes levantar o
valor remanescente, no montante de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o que será analisado a seu tempo. Salientese na alienação judicial de coisa comum será preferido o condômino ao estranho, ou seja, têm preferência na adjudicação as
partes, e, entre os condôminos, o que tiver erigido benfeitorias e, sendo o caso, nos termos do §2º do artigo 892 do Código de
Processo Civil/2015. Feita a arrematação, lavre-se o respectivo auto, com as formalidades legais. Julgo resolvido o mérito da
causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.
Processo 0802243-41.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Odair Custódio Inácio, - Ré: Ariella Gimenes Maschio
ADV: ROBSON SITORSKI LINS (OAB 9678/MS)
Expediente: Intimação da parte requerida para que comprove o recolhimento da segunda parcela dos honorários pericias
Processo 0802485-29.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Raissa Dias Orquioli - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RODRIGO HERNANEZ NEMIR PETTENGILL (OAB 19538/MS)
Vistos etc. Em que pese o requerimento de fl. 159, em que a parte autora requer o prosseguimento do feito e designação
de nova data para perícia, em razão da falta de intimação pessoal para o ato, reputo que deve ser indeferido. Nos termos
das regras do mutirão do DPVAT e diante da pandemia do COVID-19 a intimação da parte autora foi realizada na pessoa
do advogado cadastrado nos autos, que ainda não indicou justificativa plausível para a ausência da parte autora na perícia
designada e apenas informou a falta de intimação pessoal. Logo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
esclarecer se tem interesse no prosseguimento do feito, justificando adequadamente a ausência do autor na perícia designada,
sob pena de preclusão da produção de prova pericial designada no presente feito e, por consequência, julgamento do feito no
estado em que se encontra.
Processo 0802552-91.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: MICHELLE DE AVILA BRUNO - Ré: Águas Guariroba S.A.
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 14777A/MS)
ADV: MICHELLE DE AVILA BRUNO (OAB 18274/MS)
III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da fundamentação supra, não caracterizado ato ilícito por parte da requerida capaz
de gerar o dever de indenizar dano moral, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Condeno a parte autora no pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, considerando a
singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o tempo exigido para tal desiderato e que o serviço foi prestado no mesmo local
de seu domicílio, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil),
verbas que ficam com suas exigibilidades suspensas em razão da gratuidade processual, conforme disciplina do art. 98, § 3.º,
do mesmo Código. Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.
Processo 0802810-43.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia
Exeqte: Cot - Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda - Exectdo: Paulo Sergio Moretto
ADV: MARCELO OSVALDO SOARES (OAB 19914/MS)
ADV: GLEDSON ALVES DE SOUZA (OAB 20445/MS)
ADV: MARCELO DOS SANTOS ESCOBAR (OAB 16298/MS)
Diante do exposto, tendo o devedor satisfeito a obrigação, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo
extinta a obrigação imposta na sentença referente ao autos supra que Cot - Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda move
em face de Paulo Sergio Moretto, relativamente à desocupação do imóvel. As custas são devidas na forma fixada na fase de
conhecimento e, caso não adimplidas espontaneamente, deverão ser objeto de cobrança via GECOF. De outro vértice, em que
pese o requerimento de penhora de valores (fls. 180/184), esclareço que o art. 105 do Código de Normas da Corregedoria-Geral
de Justiça do Tribunal de Justiça veda a tramitação de mais de um cumprimento de sentença nos mesmos autos. Logo, o pedido
de cumprimento de sentença atinente ao pagamento do débito acordado deve ser formulado em autos apartados. Portanto, não
conheço do requerimento de fls. 180/184. Arquivem-se os autos.
Processo 0803075-40.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Vanessa Bernades Daniel - Réu: Viação São Luiz Ltda.
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
ADV: WESLEI MATOS DE OLIVEIRA (OAB 20327/MS)
ADV: TÚLIO CARVALHO GOMES (OAB 20601/MS)
ADV: GEOVANE FERREIRA BERNAL (OAB 22351/MS)
III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 186 e 927, ambos do Código
Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim: 1) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 1.484,89 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em favor da autora,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data do acidente (05/08/2018), bem
como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; 2) condenar a requerida no pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo IGP-M/FGV, a contar da presente sentença. Condeno a parte ré no
pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista da matéria
em discussão, ausência de instrução, tempo de duração da lide, trabalho desenvolvido, local da prestação do serviço, revelia
da parte ré, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação. Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na intimação da sentença
à parte ré observe-se o disposto no art. 346 do Código de Processo Civil. P.R.I.
Processo 0803240-53.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: Espólio de Genésio Rodrigues Correa
ADV: LUIZ AUGUSTO GARCIA (OAB 7794/MS)
Fica a parte autora intimada a manifestar quanto às fls. 99-107.
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Processo 0803759-62.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Exeqte: Angelica Mello Pache - Exectdo: Latam Airlines Group S/A
ADV: LARISSA MARTI DE CAMPOS (OAB 20578/MS)
ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 18605A/MS)
ADV: ALLAN VINICIUS DA SILVA (OAB 15536/MS)
Vistos etc. Transitada em julgado a sentença condenatória, a parte requerida compareceu aos autos apresentando cálculos
do valor devido e depositou o valor da condenação na conta única de depósitos judiciais. Após tal manifestação, a parte
autora também compareceu aos autos e requereu o levantamento dos valores, sem qualquer ressalva, de modo a demonstrar
aquiescência aos valores depositados. Diante do exposto, tendo o devedor haver quitado o débito, com fundamento no art.
924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação imposta na sentença referente ao autos supra que Angelica Mello
Pache move em face de Latam Airlines Group S/A. As custas são devidas na forma fixada na fase de conhecimento e, caso não
adimplidas espontaneamente, deverão ser objeto de cobrança via GECOF. Ante a ocorrência de preclusão lógica, considero a
presente sentença transitada em julgado pela sua publicação em cartório, ficando autorizada a imediata expedição de alvará
dos valores depositados na forma postulada pela parte credora.
Processo 0803902-17.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento Indevido
Autor: Vera Lucia de Barros Figueiredo - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: FELIPE INOCÊNCIO ROCHA DE ALMEIDA (OAB 13593/MS)
ADV: ÉRICA DE BARROS ÁVILA (OAB 13792/MS)
ADV: ÉRICSON DE BARROS COSTA (OAB 16939/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que inexiste, obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada, logo, ausentes
as situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
P.R.I.
Processo 0803951-58.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Marlan Angelo Braga Ferreira - Réu: Associação Beneficiente de Auxílio Mútuo dos Servidores Público Abamsp
ADV: RODRIGO NUNES FERREIRA (OAB 15713/MS)
ADV: FELIPE SIMIM COLLARES (OAB 112981/MG)
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
ADV: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA (OAB 165687/MG)
Vistos etc. Defiro o requerimento de fl.47, “a”. Oficie-se ao INSS a fim de que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se
realizou o estorno de alguma parcela decorrente de suposta filiação do autor na ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICO ABAMSP ora requerida. Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação, em
igual prazo. Intimem-se.
Processo 0803953-62.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Carolina Carla Seizer da Silva - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: ENILSON GOMES DE LIMA (OAB 13386/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: ANTONIO CARLOS CASTILHO DOS SANTOS (OAB 15482/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que inexiste, obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada, logo, ausentes
as situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
P.R.I.
Processo 0804619-63.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Clayton Wender Pereira de Quadros e outros - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Expediente: Intimação da parte requerida para que se manifeste sobre a petição do autor de fls. 192, no prazo de 15 (quinze)
dias
Processo 0804688-32.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Wilson Bezerra da Silva - Réu: Banco Bradescard S.A. e outro
ADV: JANIELE DA SILVA MUNIZ (OAB 10765/MS)
ADV: HASLAN PISCIOTTANO DA SILVA (OAB 19187/MS)
ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 17213A/MS)
III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da fundamentação: 1) ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada na contestação e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito em face da requerida
EBS SUPERMERCADOS LTDA, com respaldo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Retifique-se o cadastro do feito.
Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da requerida EBS SUPERMERCADOS LTDA,
os quais, à vista do grau de zelo do profissional (médio), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos
processuais praticados (feito não instruído), fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, §2º, I a IV, do Código
de Processo Civil), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual, conforme disciplina do art. 98, § 3.º, do
mesmo Código. 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para o fim de declarar inexistente o débito
no valor R$ 518,90 (quinhentos e dezoito reais e noventa centavos), com vencimento em 13/03/2017, descrito no documento de
fl. 28, em nome do autor junto ao requerido BANCO BRADESCARD S/A. Tendo em vista que a sucumbência no caso em tela
foi recíproca, condenam-se ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, proporcionalmente (metade).
No que se refere aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca passo a proceder a respectiva individualização.
Diante do parcial julgamento de procedência, condeno o requerido BANCO BRADESCARD S/A. no pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional (médio), o local de prestação
de serviço (escritório na sede da Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos processuais
praticados (feito não instruído), bem como diante do proveito econômico em causa, nos termos do art. 85, §8º, do Código
de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Pelos mesmos fundamentos, condeno a parte autora no pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º,
do Código de Processo Civil. Em relação ao autor, as verbas de sucumbência ficam com suas exigibilidades suspensas em
razão da gratuidade processual, conforme disciplina do art. 98, § 3.º, do mesmo Código. Julgo resolvido o mérito da causa na
forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.
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Processo 0804905-07.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Autor: Ygor dos Santos - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Vistos etc. Instaurado cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, a parte
executada compareceu aos autos e efetuou o pagamento. Em seguida, a parte exequente também compareceu aos autos e
concordou com os termos do pagamento, postulando a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, de modo a
demonstrar aquiescência aos valores pagos. Diante do exposto, tendo o devedor haver quitado o débito, com fundamento no
art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação imposta na sentença referente ao autos supra que Ygor dos
Santos move em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. As custas são devidas na forma fixada na fase
de conhecimento e, caso não adimplidas espontaneamente, deverão ser objeto de cobrança via GECOF. Ante a ocorrência de
preclusão lógica, considero a presente sentença transitada em julgado pela sua publicação em cartório, ficando autorizada a
imediata expedição de alvará na forma postulada pela parte credora.
Processo 0806230-51.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Assunção Cristaldo Chaves - Réu: Representações Bem Brasil - Fernandes e Magalhães Ltda - Me
ADV: JOHNNY MIKE RODRIGUES GALVAO (OAB 23054/MS)
ADV: CRISTYANE DA SILVA NERY (OAB 22310/MS)
ADV: LUCIANA RAMIRES FERNANDES MAGALHÃES (OAB 10995/MS)
Vistos etc. Na dicção do art. 98 do Código de Processo Civil a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da gratuidade
judiciária, não obstante, para deferimento do benefício é indispensável a prova da insuficiência de recursos, devendo a pessoa
jurídica trazer aos autos provas que atestem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante do exposto,
intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos documentos comprobatórios da alegada impossibilidade
de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento.
Processo 0806479-65.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Antonio Carlos Rubini - Elizete Oliveira Rubini - Reqda: Emeline Josino Leonardi
ADV: VICTOR LUIZ FONSECA DIAS (OAB 24626/GO)
ADV: CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA (OAB 30842/GO)
ADV: OTON JOSE NASSER DE MELLO (OAB 5124/MS)
Vistos etc. Compulsando a contestação de fls. 149/166 verifica-se que, em seu bojo, conforme permite o art. 343 Código de
Processo Civil, o réu propôs reconvenção em face do autor, no entanto, a parte reconvinte não atribuiu valor à causa, conforme
determina o art. 292 do mesmo Código, bem como não recolheu as respectivas custas processuais exigidas nos termos dos
arts. 7.º e 13, I, do Regimento de Custas (). Logo, por analogia ao disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, intime-se a
parte requerida/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuir valor da causa à reconvenção, compatível com o proveito
econômico buscado, bem como em igual prazo comprovar o respectivo recolhimento das custas processuais, sob pena de
extinção do pleito reconvencional, sem resolução de mérito. Cumpridas integralmente as diligências determinadas, nos termos
do art. 343, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se o autor/reconvindo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente
resposta à reconvenção.
Processo 0806784-54.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão
Autor: J Z Comercio de Gas Ltda - Réu: Vargas e Lima Comércio de Gás Ltda Epp
ADV: MARCELO RADAELLI DA SILVA (OAB 6641B/MS)
ADV: GILSON FREIRE DA SILVA (OAB 5489/MS)
Vistos etc. Indefiro o requerimento de fls. 177/178 para o desentranhamento de documentos, eis que a parte ré juntou
referidos documentos para atender pendência/determinação judicial e possibilitar a realização da perícia designada na decisão
de fls. 74/81. Apresentada a proposta de honorários (fls. 86/88) as partes foram cientificadas (fl. 95) e não apresentaram
impugnação, razão pela qual HOMOLOGO o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Intime-se a parte autora (que
requereu a prova vide art. 95 do Código de Processo Civil) para depósito do valor na conta única de depósitos judiciais, em
subconta vinculada ao presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 95, §1º, do Código de Processo Civil. Com
o depósito, intime-se a nomeada para indicar o dia e local para início da prova, com posterior ciência às partes, nos termos do
art. 474 do Código de Processo Civil. A prova pericial somente será iniciada após o prévio depósito dos honorários periciais.
Intimem-se.
Processo 0806828-68.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Vistos etc. Ante a alegação de irregularidade na representação processual, tendo em vista que o instrumento de mandato
de fl. 07 está assinado a rogo e no documento pessoal do autor consta assinatura do mesmo, intime-se a parte autora para, no
prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito (art. 76, §1º, I, do Código de
Processo Civil). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para decisão.
Processo 0808343-41.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Réu: Submarino Viasgens Ltda e outro
ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB 98709/SP)
ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)
ADV: CLEBER VIEIRA DOS SANTOS (OAB 18489/MS)
Vistos etc. A relação jurídica substancial decorre de relação de consumo, posto que devidamente caracterizadas as condições
de consumidor final e fornecedor de produtos/serviços a que aludem os arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor. A
parte autora é hipossuficiente sob as óticas técnica e econômica frente à parte ré, uma grande agência de viagens, que possui
toda a expertise de mercado, logo, ante o parâmetro legal segundo o qual a defesa do consumidor em juízo deve ser facilitada,
decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Intimem-se as partes
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando relevância e pertinência.
Processo 0808926-26.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Ré: Telefônica Brasil S.A.
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ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 47106AGO)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 29320/GO)
Vistos etc. Cabe ao juiz, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais (art. 139, V, do Código de Processo Civil), sendo certo que nos presentes autos não foi realizada nenhuma
audiência com tal finalidade. Diante do exposto, nos termos do que dispõe o art. 139, V, do Código de Processo Civil e art. 28 do
Provimento 422/2018 do Conselho Superior da Magistratura, determino a realização de audiência de conciliação a ser presidida
por conciliador do CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Processo 0810835-40.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Enriquecimento sem Causa
Autor: Celso Pereira da Silva - Réu: Sindicato dos Emp. Bancarios C. Grande
ADV: RONALDO DE SOUZA FRANCO (OAB 11637/MS)
ADV: CELSO PEREIRA DA SILVA (OAB 2546/MS)
Vistos etc. Diante das matérias alegadas e da situação de fato, por reputar presente a situação a que alude o art. 357, §3º,
do Código de Processo Civil, designo audiência para saneamento em cooperação com as partes para a data de 27 de maio de
2021, às 14h. As partes deverão comparecer pessoalmente, acompanhadas dos respectivos advogados, sendo intimadas na
pessoa destes, mediante publicação no diário da justiça.
Processo 0811542-76.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito
Autor: Ary Camillo Montalvão - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
ADV: ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI (OAB 10227/MS)
ADV: ANA SILVIA PESSOA SALGADO DE MOURA (OAB 7317/MS)
Vistos etc. Ante o teor da certidão da fl. 224, informando inércia do perito PAULO MÁRCIO BACHA, CRM 1543, comuniquese ao Órgão de Classe Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul para as providências que entender cabíveis. Em
substituição, nomeio para realizar a perícia o médico Rodrigo Abdo (CRM/MS 3788), com endereço estabelecido na Rua Jeribá,
n.º 750, bairro Chácara Cachoeira, nesta capital, telefone (67) 3324-9214 , independente de compromisso, ficando mantidos os
honorários periciais fixados na decisão de fls. 209/211. Oficie-se ao perito comunicando da nomeação e para que, caso aceite o
encargo, designe data e local para a realização da perícia médica na requerente, bem como com a designação de data, intimese a requerente por carta para comparecimento, bem como os advogados mediante publicação no diário da Justiça. O prazo
para apresentação do laudo pericial será de 30 (trinta) dias, a contar do exame pericial. Após a apresentação do laudo pericial,
intimem-se as partes para que se manifestem sobre a mesma no prazo de quinze dias (art. 477, §1º, do Código de Processo
Civil) e, posteriormente, tornem os autos conclusos. Intimem-se.
Processo 0813743-70.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Telefonia
Autora: Vanessa Puccinelli Dotti e outro - Réu: CLARO S/A
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
ADV: ANDRÉ PUCCINELLI JÚNIOR (OAB 8112/MS)
ADV: PAULO LOUREIRO PHILBOIS (OAB 19172/MS)
Expediente: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do TJ/MS para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.
Processo 0814165-45.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Magno Aparecido Pereira Marciano e outro - Réu: Hedge Serviços em Lotes e Terrenos Ltda
ADV: LEONARDO FLORES SORGATTO (OAB 16258/MS)
Pelo exposto, haja vista a necessidade de correção da omissão apontada pelo embargante, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar a sentença embargada, para que a mesma passe a constar com a seguinte
redação: “Assim, as parcelas adimplidas, por sua vez, devem ser restituídas de imediato e de uma só vez, consoante o disposto
no artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, em 14 de agosto de 2019, quando do julgamento doRESp
1.740.911, a segunda turma do STJ apreciou a seguinte questão controvertida lá ventilada: Definir o termo inicial dos juros de
mora incidentes sobre os valores a serem restituídos por promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção por iniciativa
do promitente-comprador. Por maioria de votos, foi fixada a seguinte tese: Nos compromissos de venda e compra de unidades
imobiliárias anteriores àlei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado. A propósito, transcrevo
a ementa do respectivo acórdão: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃODERESCISÃODE CONTRATODE PROMESSADECOMPRA E
VENDADEIMÓVEL.CONTRATOANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA
DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES
PAGOS COM A RETENÇÃODE25% POR PARTE DA VENDEDORA.JUROSDEMORA.TERMOINICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTODERECURSO REPETITIVO.1. A despeito do caráter originalmente irretratável da
compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei nº 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei nº
13.786/2018,dehá muito já reconhecia, à luz do CódigodeDefesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidordepromover
ação a fimderescindir ocontratoe receber,deforma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado
ao vendedor sem culpa pelo distrato,deoutro lado, o direitodereter parcela do montante (Súmula nº 543/STJ). 2. Hipótese
em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida emcontratoanterior
à Lei nº 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE,
DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentualderetençãode25% (vinte e cinco
por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o
construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral docontrato. Tal percentual tem caráter indenizatório
e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração
individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. 3. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursosrepetitivos, “nos compromissosdecompra
e vendadeunidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução docontratopor iniciativa do
promitente compradordeforma diversa da cláusula penal convencionada, osjurosdemoraincidem a partir do trânsito em julgado
da decisão” (RESP 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso Especial parcialmente provido”. () Tendo em vista que a afetação
derecursosrepresentativos de controvérsia no âmbito interno dos tribunais, nos termos do art. 927, prestigia-se a imposição do
novo Código de Processo Civil ao carátervinculantee ao dever de observância das decisões tomadas por órgãos de jurisdição
superior. III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL para o fim de: 1) declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda do lote 12, da quadra 15,
do Loteamento Morada Imperial, nesta Capital firmado pelas partes; 2) declarar a nulidade do §6º da cláusula 3ª e do §7º da
cláusula 8ª do contrato celebrado entre as partes; 3) condenar a requerida à restituir, em parcela única, 90% (noventa por cento)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

114

dos valores pagos pelo autor, devidamente atualizadas pela variação do IGPM, a partir de cada desembolso e com juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do trânsito em julgado, permitindo-lhe a retenção do valor da entrada / sinal,
txa de corretagem e do IPTU do período de posse dos autores (...)”. Permanecem inalterados os demais termos da sentença
embargada. P.R.I.
Processo 0815286-21.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro
Reqte: Reginaldo Pinheiro - Reqdo: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR (OAB 15140/MS)
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
Vistos etc. Instaurado cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, a parte
executada compareceu aos autos e efetuou o pagamento. Em seguida, a parte exequente também compareceu aos autos
e concordou com os termos do pagamento, postulando a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, de modo
a demonstrar aquiescência aos valores pagos. Diante do exposto, tendo o devedor haver quitado o débito, com fundamento
no art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação imposta na sentença referente ao autos supra que
Reginaldo Pinheiro move em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA. As custas são devidas na
forma fixada na fase de conhecimento e, caso não adimplidas espontaneamente, deverão ser objeto de cobrança via GECOF.
Ante a ocorrência de preclusão lógica, considero a presente sentença transitada em julgado pela sua publicação em cartório e
determino a expedição de alvará de levantamento, cujo ato fica condicionado à juntada de procuração atualizada, posto que o
instrumento de mandato acostado aos autos data de 2013.
Processo 0817326-34.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Bruna Cristiane Notarangeli de Souza - Réu: Seven Administracao e Participacao Ltda e outro
ADV: ENEU SILVEIRA FETT DE MAGALHAES (OAB 16778/MS)
ADV: RENATA TOLLER CONDE (OAB 14240B/MS)
ADV: JOÃO MÁRCIO FREITAS BARROS (OAB 17771/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO PEREIRA (OAB 17499/MS)
ADV: CAMILA FRAGA DO NASCIMENTO (OAB 20033/MS)
Vistos etc. Trata-se de ação de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por Bruna Cristiane Notarangeli
de Souza, qualificada nos autos, em face de Seven Administracao e Participacao Ltda (), também qualificado nos autos,
buscando a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de furto do veículo
a motocicleta, YAMAHA/FACTOR YBR 125ED, placa HTH-5143, supostamente sofrido no estacionamento do estabelecimento
HIPER CENTER BRILHANTE. Na contestação foram suscitadas as seguintes preliminares: 1) inépcia da petição inicial; 2)
ilegitimidade ativa; e 3) ilegitimidade passiva. As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e
postularam o seguinte: 1) a parte autora requereu a expedição de ofício à SEJUSP e ao Comando Geral da Polícia Militar
solicitando o conteúdo do áudio da ligação telefônica realizada perante a Central de Atendimento da PM com protocolo de n.º
1962967 (fls. 170/171) e; 2) parte ré requereu a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da requerente, bem como
requereu a expedição de ofício à DEPAC requisitando informações se o bem foi recuperado e, ainda, ao DETRAN/MS para
que informe os débitos existentes no veículo antes do suposto furto (fls. 168/169). O feito não comporta julgamento antecipado
na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, logo, passo a decidir sobre o saneamento e a organização do processo,
nos termos do art. 357 do mesmo Código. Na contestação, a parte ré sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial. Da
análise aos autos, verifica-se que tal preliminar improcede, visto que a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia quando
apresentar um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa da parte requerida, ou a própria prestação jurisdicional, o que
não é o caso dos autos. Ademais, a petição inicial não contém qualquer dos defeitos elencados no art. 330, § 1º, do Código de
Processo Civil, ou seja, ela possui pedido e causa de pedir, da narração dos fatos está decorrendo logicamente o pedido e o
pedido é determinável. Aliás, tanto a petição é apta que a parte requerida pode oferecer sua defesa de maneira eficaz nos autos,
podendo impugnar cada um dos pontos alegados pela parte requerente. Diante do exposto, indefiro a preliminar de inépcia da
petição inicial sustentada na contestação. As matérias alegadas pela requerida para fundamentar a ilegitimidade ativa e passiva
da ação, reclamam a produção de provas para sua análise, logo, postergo a análise para o momento de prolação de sentença.
As questões de fato sobre as quais as partes tergiversam dizem respeito a saber: 1) se a autora era proprietária e estava na
posse da motocicleta descrita na inicial; 2) se houve furto da motocicleta dentro do estabelecimento administrado pela parte
requerida; 3) a responsabilidade desta quanto à segurança do veículo dos clientes; e 4) os danos porventura suportados pela
autora em razão disso, sendo que sobre tais pontos deverão ser produzidas provas (art. 357, II). A relação jurídica substancial
decorre de relação de consumo, posto que devidamente caracterizadas as condições de consumidor final e fornecedor de
produtos/serviços a que aludem os arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente sob as
óticas técnica e econômica frente à parte ré, uma grande empresa que atua na área de administração de imóveis, que possui
toda a expertise de mercado, logo, ante o parâmetro legal segundo o qual a defesa do consumidor em juízo deve ser facilitada,
decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Para a solução da
vexata quaestio é necessária a produção de prova oral, fundamento pelo qual defiro a produção de prova testemunhal. A parte
requerida também requereu o depoimento pessoal da parte autora, logo, também defiro a produção de tal prova, na forma do
art. 385 do Código de Processo Civil, posto que sua prova pode contribuir para o esclarecimento dos fatos. Designo audiência
de instrução e julgamento para a data de 27 de maio de 2021, às 15h50min. As partes poderão arrolar testemunhas no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, as quais deverão ser intimadas pela própria parte, na forma do art.
455, §1º, do Código de Processo Civil, ressalvada a aplicação do disposto no §4º, I a V, do citado dispositivo legal. Intime-se a
parte autora pessoalmente por carta com aviso de recebimento para que compareça na audiência designada, sob as penas do
art. 385, §1º, do Código de Processo Civil. Não tendo sido requerido depoimento pessoal, intime-se a parte requerida através
de seu advogado, mediante publicação no diário da justiça (art. 272 do Código de Processo Civil). Concluída a instrução, as
partes deverão apresentar debates orais, na forma do art. 364 do Código de Processo Civil. Por fim, defiro os requerimentos de
fls. 168/171, posto que as providências requeridas podem auxiliar no esclarecimento da verdade, logo, determino as seguintes
providências: OFICIE-SE à SEJUSP e ao Comando Geral da Polícia Militar requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, o
conteúdo do áudio da ligação telefônica realizada perante a Central de Atendimento da PM com protocolo de n.º 1962967.
OFICIE-SE à DEPAC-PIRATINGA requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, informações sobre a atual situação motocicleta
YAMAHA/FACTOR YBR 125ED, placa HTH-5143, se a mesma foi recuperada. OFICIE-SE ao DETRAN/MS requisitando, no
prazo de 15 (quinze) dias, informações sobre os débitos existentes na motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125ED, placa HTH5143. Intimem-se.
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Processo 0817622-85.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Autor: Giovani Luiz Papini e outro - Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul
ADV: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA (OAB 8931/MS)
ADV: ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO (OAB 15618/MS)
ADV: CAIO YULE MARQUES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 14439/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que existe contradição, logo, presente uma das situações previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, passando a proferir a seguinte sentença:
“Giovani Luiz Papini e RAQUEL DE ANDRADE CARDOSO PAPINI, com qualificação nos autos, propuseram AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul,
também com qualificação nos autos, formulando o seguinte pedido: “A confirmação da tutela provisória de urgência, julgando
PROCEDENTES todos os pedidos dos requerentes, para autorizar, ALÉM DAS DEZ SESSÕES INICIALMENTE PLEITEADAS, a
realização de tantas outras sessões de Reeducação Postural Global RPG indicadas pelo médico do primeiro requerente, até o
fim do tratamento”. Como causa de pedir, sustentam que o primeiro requerente é dependente da segunda requerente no plano
de saúde da requerida, bem como que, na data de 15/04/2019, o primeiro requerente passou por consulta com o médico Cláudio
Vinicius Sorrilha (CRM/MS 4662), o qual diagnosticou o autor como sendo portador de “Escoliose torácica lombar, Hiperlordose
lombar e Hipercifose dorsal”. Informaram que, após consulta com médico, o mesmo constatou que o tratamento recomendado
para o primeiro requerente é inicialmente de 10 (dez) sessões de reeducação postural global RPG, sendo necessária a
realização de 01 (uma) sessão por semana. Afirmaram que o tratamento é necessário para aliviar as dores e prevenir a
intervenção cirúrgica. Esclareceram que solicitaram junto a requerida a realização do tratamento, no entanto, a requerida não
autorizou, sob o argumento de que não se trata de procedimento incluso no rol da ANS e com previsão contratual. Na decisão
de fls. 52/58 foi deferida a tutela de urgência requerida pela autora para o fim de determinar que a requerida proceda a
autorização para a realização das sessões de Reeducação Postural Global - RPG, conforme indicação médica. A parte ré foi
citada (fl. 71), sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 77/110), alegando, em síntese o seguinte: 1) sustenta
que no presente caso se deve afastar a aplicação e incidência do Código de Defesa do Consumidor; 2) pugna pela revogação
da tutela de urgência; 3) aduz que o laudo médico não indica a necessidade de urgência e emergência do tratamento indicado,
o que demonstra a eletividade do tratamento; 4) sustenta que diversos especialistas afirmam que o grau de curvatura da
escoliose entre 25-30 não sofre alterações ao longo dos anos, bem como não é necessária a intervenção cirúrgica; 5) afirma
que não é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, uma vez que o tratamento não está previsto no rol da ANS e não está
previsto em contrato; 6) aduz que não praticou nenhum ato ilícito; 7) apresenta impugnação aos benefícios da gratuidade
judiciária deferidos aos autores; e 8) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora impugnou os termos da
contestação na manifestação de fls. 213/214. As partes foram instadas a especificarem as provas a serem produzidas nos
autos, ocasião em que a autora permaneceu silente (fl. 241) e a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide e,
alternativamente, pela produção de prova documental (fls. 245/254). II - FUNDAMENTAÇÃO O feito comporta julgamento
antecipado na forma do art. 355, I, do Código de processo Civil, visto que as partes não requereram a produção de provas, de
modo que adstrito ao princípio dispositivo e diante da natureza da causa, que versa sobre direitos disponíveis, não cabe ao juízo
determinar a produção de qualquer outra modalidade de prova, restando o julgamento do feito no estado em que se encontra.
II.I PRELIMINARES II.I.I IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA Na contestação, a requerida
impugnou, em preliminar, os benefícios da justiça gratuita deferidos aos autores, posto que os mesmos não comprovaram que
são pobres na forma da lei. No entanto, em que pesem os argumentos da ré, a preliminar urdida improcede O Código de
Processo Civil regulamenta o benefício da gratuidade judiciária de forma exaustiva nos arts. 98 a 102. Quanto à forma da
impugnação à concessão da justiça gratuita, o art. 100 dispõe que “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por
terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso”. No que tange aos requisitos para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, o Código de
Processo Civil dispõe que o referido pedido somente será indeferido se houver nos autos elementos que indiquem que a parte
requerente não preenche os pressupostos para a concessão do aludido benefício: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso dos autos, verifica-se que não há qualquer elemento no sentido de que a parte autora pode arcar com os custos do
processo judicial sem prejudicar o seu sustento. Há ainda que se salientar que, nos termos do art. 99, §4º, do Código de
Processo Civil, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”, não
podendo tal circunstância, unicamente e dissociada de outros elementos, prejudicar a parte autora. Por fim, deve ser considerado
que a parte ré não juntou documentos que pudesse levar à conclusão de que a parte autora tem efetivamente condições de
arcar com os custos da demanda judicial sem prejudicar seu sustento e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO A
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA aduzida na contestação. II.II MÉRITO Trata-se de ação de obrigação de
fazer, na qual a parte autora busca a condenação da requerida em proceder a assistência médica para a realização de tratamento
de reeducação postural global RPG. Inicialmente, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão,
conforme o disposto na Súmula nº. 608 do Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” No caso em tela, considerando que a
requerida é entidade de autogestão, tem-se que não são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor na
relação jurídica mantida com a parte autora. Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos
planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais. Os artigos 422, 423 e 424, todos do Código
Civil, dispõem: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé”; “Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverse-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”; “Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. O art. 422 acima mencionado,
consagra o princípio da boa-fé objetiva, consoante o qual as partes devem se comportar com probidade e boa-fé desde a
formação do contrato e também durante toda a sua execução. Nas lições de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, por decorrência
de tal princípio, o juiz “Deve este, ao julgar demanda na qual se discute a relação contratual, dar por pressuposta a boa-fé
objetiva, que impõe a um contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou seja, com probidade, honestidade e
lealdade, no moldes do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar”(). A respeito do alcance de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

116

tal princípio, o E. STJ e E. TJ/MS decidiram o seguinte: “(...) Todo contrato desempenha uma função social, deve ser interpretado
conforme a boa-fé e também deve guardar desde a conclusão e durante a sua execução esse mesmo princípio, assim como o
da probidade (arts. 113 e 422 do CC/02).(...).” (). “(...) Viola a boa-fé objetiva dos contratos adotar conduta divergente do
pactuado e esperado pelo contratante, de modo que o comportamento contraditório e desleal, implica em exercício abusivo de
direito ferindo o interesse social das relações jurídicas. (...)” (). Ademais, observa-se que, na existência de cláusulas ambíguas
ou contraditórias em contratos de adesão, o contratante é beneficiado com a interpretação mais favorável, bem como que
eventual limitação contratual deve ser considerada nula. Nesse diapasão, a Lei nº 9.656/1998, que trata dos Planos Privados de
Saúde, é expressa em estabelecer, no artigo 10, o plano de referência de assistência à saúde, com as coberturas médico
ambulatorial e hospitalar, trazendo as cobertura mínimas de qualquer plano, ou seja, os itens que todo plano de saúde deve
cobrir, tais sejam: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial
e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I-tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos
clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados
não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do
inciso I e g do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X
- casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente”. Da mesma forma,
também tem como exigência mínima de tais contratos, a previsão de cobertura de “cobertura de serviços de apoio diagnóstico,
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”, conforme se observa do art. 12, I, “b”,
da referida Lei: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1odo art.
1odesta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura
definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento
ambulatorial: (...) b)cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados
pelo médico assistente (...)”. Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico
da autora, deve ser coberto pelo plano de saúde. No presente caso, o primeiro requerente sustenta que tem diagnóstico de
escoliose torácica lombar, hiperlordose lombar e hipercifose dorsal e lhe foi indicado pelo médico que o assiste a realização de
tratamento de reeducação postural global RPG, como forma de aliviar as dores e prevenir a intervenção cirúrgica. Afirma que
requereu à ré a realização de 10 (dez) sessões de reeducação postural global RPG, sendo 01 (uma) sessão por semana, mas
seu pedido foi negado, sob a justificativa de que o tratamento não está previsto em contrato, tampouco, está incluso no rol de
coberturas mínimas exigidas pela ANS. A requerida, por sua vez, sustenta que o tratamento requerido não está incluso no
contrato celebrado com a autora, bem como que não está previsto no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS. Em que
pese a manifestação da requerida, tal tese não merece prosperar. É cediço que, o contrato firmado pelas partes é de trato
contínuo visando à prestação de serviços de assistência à saúde, de modo que, havendo previsão de cobertura para a doença
que o paciente pode apresentar, como no presente caso, é justa a sua expectativa de cobertura para a busca de diagnóstico e
para o respectivo o tratamento médico que lhe for recomendado. Ressalta-se que a finalidade do contrato em questão, assim
como a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, permite o reconhecimento de que a recusa pela requerida foi injusta. No
mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que
assim dispõem: “Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato,
não prevalece a negativa de cobertura do procedimento”. “Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”. Dessa maneira, não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o
paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, sendo que eventual limitação contratual a esse direito,
deve ser considerada nula. Nesse sentido tem-se os seguintes julgados: “Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Sentença
de procedência Insurgência da requerida Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por
entidade de autogestão Impossibilidade Entidades que possuem peculiaridades que justificam a não aplicação das normas
consumeristas Inteligência da Súmula 608 do STJ Médico assistente que prescreveu exame de PET-SCAN Negativa da
requerida, sob alegação de que o referido exame não está previsto no rol da ANS e não possui cobertura contratual Necessidade
da realização do exame em questão Aplicação das Súmulas 96 e 102 desta Corte de Justiça Infração ao princípio da boa-fé
objetiva Justa expectativa do aderente no que tange à cobertura de exames e procedimentos para tratamento de doenças com
cobertura Sentença mantida Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso, com observação” (). “APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLANO DE SAÚDE PRETENSÃO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHAVA A PACIENTE - CÂNCER
DE ESÔFAGO DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL RECUSA INDEVIDA DIREITO DO PACIENTE DE OBTER O
TRATAMENTO RECOMENDADO PELO PROFISSIONAL DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO” (). “APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO ONCOLÓGICO RECUSA INDEVIDA DE
COBERTURA DO EXAME PET CT POR PLANO DE SAÚDE DANO MORAL PURO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA
REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (). Dessa forma, a requerida não poderia negar o
fornecimento do tratamento indicado por médico responsável pelo acompanhamento da saúde do requerente (fl. 43). No que
tange a alegação de que o tratamento requerido não está previsto no rol da ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar, a
mesma não merece prosperar, uma vez que a listagem feita pela agência reguladora não é taxativa. Isto porque, cuida-se de
uma relação mínima, de uma lista de consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde contratados a partir de 02 de
janeiro de 1999 são obrigados a fornecer. O rol da ANS é meramente exemplificativo e, havendo expressa indicação médica,
como ocorreu na espécie, é abusiva a negativa de cobertura de custeio do exame médico. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já julgou em caso semelhante: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE
COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO
MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para
garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não
o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a
recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a
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que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida
agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie,
não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria
fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua
nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A
operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em
entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por
dano moral. Incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os
termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo
regimental não provido” (). Portanto, comprovada a necessidade de realização do tratamento de reeducação postural global RPG e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico do paciente, o pedido
de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à
parte autora. III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para o fim de condenar a requerida em proceder a assistência médica para a realização das sessões de reeducação postural
global RPG na forma requerida pelo seu médico e, por consequência, ratifico os termos da decisão que concedeu a tutela de
urgência de fls. 52/58. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional (bom), o local de prestação de serviço (escritório na Comarca), a
natureza e a importância da causa (causa sem complexidade) e os atos processuais praticados (feito não instruído), bem como
diante do proveito econômico em causa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil fixo em R$ 800,00 (oitocentos
reais). Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.
Processo 0819637-90.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Elizete Pereira da Silva - Ré: Banco Safra S.A.
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir,
justificando relevância e pertinência. Ante a juntada de documentos pela parte autora (fl. 162), intime-se a parte adversa para
manifestação, também no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1.º, do Código de Processo Civil. Nos termos
do art. 6.º do Código de Processo Civil, nos termos da norma fundamental do processo civil consistente na cooperação que
as partes devem ter com o juízo, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sua inércia ser
considerada em seu desfavor, informe nos autos se a conta bancária nº 88560, agência nº 8380, do Banco do Brasil, na qual foi
creditado o valor relativo ao crédito mutuado, é ou não de sua titularidade, bem como se os valores constantes da fl. 142 foram
ou não creditados na mesma e, em caso positivo, por qual razão e qual o destino dado a eles. Com o decurso do prazo, havendo
manifestação do autor, intime-se o réu para manifestação, no mesmo prazo.
Processo 0819993-85.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional)
Autora: Alessandra Coelho Scandola Bojikian e outro
ADV: MOACIR SCANDOLA (OAB 1174/MS)
Diante do exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, fazendo-o com supedâneo no art. 290 do Código
de Processo Civil e art. 16 do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Custas pela parte
autora. Transitada em julgado a presente sentença e, perdurando o não recolhimento das custas, inscreva-se em dívida ativa e,
após, arquivem-se os autos. P.R.I.
Processo 0820260-91.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Réu: SC Imóveis e outro
ADV: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 23051/MS)
Promova-se a evolução de classe para cumprimento de sentença, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral
de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, em que o
executado SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ALENCAR compareceu espontaneamente e ofertou impugnação (fls. 164/184). Intimese a parte executada SC IMÓVEIS, através de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento do valor devido atualizado, sendo que, em caso de pronto pagamento, ficará a mesma isenta de multa e honorários
advocatícios, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Conste-se do ato de intimação que, findo o prazo para
pagamento voluntário, iniciar-se-á, independente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação
ao cumprimento de sentença nos moldes do art. 525 do mesmo Código. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15
(quinze) dias manifestar-se a respeito da impugnação de fls. 164/184.
Processo 0820928-28.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Juziana Réa da Silva
ADV: FERNANDA DOS SANTOS NUNES ASSUNÇÃO (OAB 22660B/MS)
Expediente: Intimação da parte autora para que se manifeste sobre o laudo complementar de fls. 186-187, no prazo de 15
(quinze) dias
Processo 0820992-72.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Réu: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
Expediente: Intimação da parte autora para informar se compareceu à perícia médica agendada para o dia 26/10/2020
Processo 0821179-22.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Mireni Ribeiro da Silva - Reqda: Itaú Seguros S/A
ADV: RÉGIS SANTIAGO DE CARVALHO (OAB 11336B/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA (OAB 18809A/MS)
Vistos etc. Ante a conclusão da prova pericial, intimem-se as partes para que esclareçam se pretendem a produção de
outras provas, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos.
Processo 0822020-41.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Jose Carlos de Souza Gonçalves
ADV: PRISCILA ARRARES REINO (OAB 8596/MS)
Renove-se a intimação do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para recolher os honorários periciais, no
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prazo de 30 (trinta) dias, na subconta vinculada ao processo (Subconta nº 710825). Com o pagamento, cumpra-se os demais
atos determinados na decisão de fls. 176/178, para a realização da prova pericial designada. Intimem-se.
Processo 0822794-42.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Réu: Z4 Veículos Ltda e outros
ADV: WILLIAM DA SILVA PINTO (OAB 10378/MS)
ADV: DIEGO GIULIANO DIAS DE BRITO (OAB 14400/MS)
O feito não comporta julgamento antecipado na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, logo, passo a decidir
sobre o saneamento e a organização do processo, nos termos do art. 357 do mesmo Código. Na contestação, os requeridos
sustentam, em preliminar, o seguinte: 1) ilegitimidade passiva dos requeridos V4 VEÍCULOS LTDA., GIOVANY SBARDELOTTO
e GEANDRO SBARDELOTTO; e 2) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e da inexistência da sucessão
processual. Inicialmente, no que tange à ilegitimidade dos requeridos V4 VEÍCULOS LTDA., GIOVANY SBARDELOTTO e
GEANDRO SBARDELOTTO, a matéria confunde-se com o próprio mérito da ação, logo, relego sua apreciação para o momento
de prolação da sentença. Com efeito, o Código de Processo Civil regulou a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive,
dispensando a instauração de incidente apartado quando requerida na inicial e sem suspensão do feito, como ocorreu no
caso em tela, a saber: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento,
no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será
imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica.” No caso dos autos, a parte requerente pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida Z4
VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 00.886.464/0001-47, que atua no comércio varejista de veículos, alegando encerramento irregular de
suas atividades, as quais teriam continuado com a ré V4 VEÍCULOS LTDA., CNPJ nº16.833.663/0001-27, sob o fundamento de
notória sucessão empresarial. A desconsideração da personalidade jurídica, como pretendido, depende do preenchimento dos
requisitos do §4º art. 134 do Código de Processo Civil aliado ao art. 50 do Código Civil, que se refere a abuso da personalidade
jurídica. Nos termos do art. 134, §2º, do Código de Processo Civil, antes citado, é plenamente possível à parte autora pleitear
desde a petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica em processo de conhecimento, sendo que, instaurado
contraditório pleno e assegurada a produção de provas para todos os envolvidos, por ocasião da sentença será decidido sobre o
cabimento da desconsideração pretendida, que passa a constituir mérito da ação proposta. Nesse contexto, não há que se falar
em ilegitimidade passiva neste momento processual e tampouco em impropriedade via eleita, de modo que ratificando que a
deliberação sobre a desconsideração da personalidade jurídica será objeto da sentença, INDEFIRO as preliminares urdidas na
contestação e DOU POR SANEADO O FEITO (art. 357, I, do Código de Processo Civil). As questões de fato sobre as quais as
partes tergiversam dizem respeito a falha na prestação de serviço dos requeridos e os danos decorrentes, bem como se ocorreu
abuso da personalidade jurídica da empresa Z4 VEÍCULOS LTDA, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, sendo que sobre tais pontos deverão ser produzidas provas (art. 357, II). A relação jurídica substancial decorre de
relação de consumo, posto que devidamente caracterizadas as condições de consumidor final e fornecedor de produtos/serviços
a que aludem os arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente sob as óticas técnica e
econômica frente à parte ré, uma grande empresa na área de comércio de veículo e seus sócios, que possuem toda a expertise
de mercado a respeito, logo, ante o parâmetro legal segundo o qual a defesa do consumidor em juízo deve ser facilitada,
decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na situação em tela não
existe necessidade de prova pericial “mediante vistoria no estabelecimento da ré V4 VEÍCULOS ou simples inspeção judicial,
para o fim de comprovar a sucessão empresarial”, eis que tal prova dificilmente atingiria o fim pretendido, ao contrário da prova
documental aliada à prova oral, de modo que indefiro a prova pericial requerida às fls. 209/211, nos termos do parágrafo púnico
do art. 370, do Código de Processo Civil. Para a solução da vexata quaestio é necessária a produção de prova oral, fundamento
pelo qual defiro a produção de prova testemunhal. As partes também requereram o depoimento pessoal da parte adversa, logo,
também defiro a produção de tal prova, na forma do art. 385 do Código de Processo Civil, posto que sua prova pode contribuir
para o esclarecimento dos fatos. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de abril de 2021, às 16h30min.
As partes poderão arrolar testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, as quais deverão ser
intimadas pela própria parte, na forma do art. 455, §1º, do Código de Processo Civil, ressalvada a aplicação do disposto no §4º,
I a V, do citado dispositivo legal. Intimem-se as partes pessoalmente por carta com aviso de recebimento para que compareçam
na audiência designada, sob as penas do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil. Concluída a instrução, as partes deverão
apresentar debates orais, na forma do art. 364 do Código de Processo Civil. Intimem-se.
Processo 0823388-90.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Milciléia Gonçalves Rolon Andrade - Exectda: Israel Batista de Andrade
ADV: MARCELY OKIDOI (OAB 17021/MS)
ADV: TARCISIO VINAGRE FRANJOTTI (OAB 15453/MS)
Vistos etc. Inicialmente, tendo em vista que decorreu o prazo para interposição de recurso, expeça-se alvará de levantamento
em favor da parte executada conforme determinado na decisão de fls. 105/107. Ainda, ante a ausência de manifestação da parte
exequente, determino a suspensão do processo até nova manifestação do exequente, fazendo-o com supedâneo no art. 921,
§1.º do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao arquivo provisório onde aguardarão provocação do interessado.
Consigno que, nos termos do §4.º do artigo acima referido, decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação do exequente,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
Processo 0823670-26.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Natacha Luana Espindola Maciel
ADV: NATHÁLIA DA CRUZ TAVARES (OAB 19968/MS)
ADV: LEANDRO PACHECO DE MIRANDA (OAB 21351/MS)
ADV: LUKENYA BEZERRA VIEIRA (OAB 22755B/MS)
Diante do exposto, tendo em vista que inexiste, obscuridade, contradição ou omissão na sentença embargada, logo, ausentes
as situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
P.R.I.
Processo 0823997-10.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Reqte: Condominio Edificio Campo Grande - Reqdo: Itamar Licarião Barbosa
ADV: DENISE BARBOSA DA SILVA ALMEIDA (OAB 11579/MS)
ADV: PRISCILA MENEZES DE REZENDE (OAB 12031/MS)
Diante do exposto, tendo o devedor quitado o débito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo
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extinta a obrigação imposta na sentença referente ao autos supra que CondomÍnio EdifÍcio Campo Grande move em face de
ESPÓLIO DE Itamar Licarião Barbosa. As custas são devidas na forma fixada na fase de conhecimento e, caso não adimplidas
espontaneamente, deverão ser objeto de cobrança via GECOF. Ante a ocorrência de preclusão lógica, considero a presente
sentença transitada em julgado pela sua publicação em cartório. P.R.I.
Processo 0824159-39.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Clebson Gonçalves de Oliveira
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: LUIZ GUSTAVO ALVES (OAB 144187/MG)
ADV: GLAUCIA DINIZ DE MORAES (OAB 16343/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
III - DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ocorrência
de excesso de execução. Via de consequência, fixo como devido o valor de R$ 38.546,66 (trinta e oito mil, quinhentos e
quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), HOMOLOGANDO os cálculos de liquidação apresentados pelo executado às
fls. 323/326. Com o decurso do prazo recursal, considerando que o valor exequendo é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos,
nos termos do art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se Requisição de Pequeno Valor RPV com prazo de 60
(sessenta) dias para pagamento, devendo o valor ser creditado na conta única de depósitos judiciais. Comunicado o pagamento
ou decorrido o prazo sem comprovação, retornem conclusos na fila de processos urgentes. Intimem-se.
Processo 0824384-54.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica
Reqte: Hermes Vilalba Gonçalves - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial, para o fim de: 1) impedir a suspensão do
fornecimento de energia com fundamento no inadimplemento do débito objeto desta lide, confirmando a tutela de urgência
deferida às fls. 35/40; 2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência de débito. Tendo em vista que a
sucumbência no caso em tela foi recíproca, condenam-se ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
proporcionalmente (metade). No que se refere aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca passo a proceder
a respectiva individualização. Diante do parcial julgamento de procedência, condeno a parte ré no pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional (bom), o local de prestação
de serviço (escritório na sede da Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos processuais
praticados (feito instruído), bem como diante do proveito econômico em causa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de
Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Pelos mesmos fundamentos, condeno a parte autora no pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono do requerido, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código
de Processo Civil. Em relação à autora, as verbas de sucumbência ficam com suas exigibilidades suspensas em razão da
gratuidade processual, conforme disciplina do art. 98, § 3.º, do mesmo Código. Julgo resolvido o mérito da causa na forma do
art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.
Processo 0824586-94.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Jose Antonio de Silva - Réu: Clementino Ibanez do Amaral
ADV: HELENA CLARA KAPLAN (OAB 12326/MS)
ADV: JOSE ANTONIO DE SILVA (OAB 5263B/MS)
Vistos etc. Diante das matérias alegadas e da situação de fato, por reputar presente a situação a que alude o art. 357, §3º,
do Código de Processo Civil, designo audiência para saneamento em cooperação com as partes para a data de 27 de maio de
2021, às 14h20min. As partes deverão comparecer pessoalmente, acompanhadas dos respectivos advogados, sendo intimadas
na pessoa destes, mediante publicação no diário da justiça.
Processo 0824613-77.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Luciene Furtado da Silva - Réu: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
ADV: RODRIGO NUNES FERREIRA (OAB 15713/MS)
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
Vistos etc. Diante da informação da ré no sentido de que não localizou os documentos originais, objeto da perícia, intime-se
o Perito para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a possibilidade de realizar perícia com as cópias dos documentos
de fls. 49/50. Com a manifestação do perito, intime-se as partes para manifestação, em igual prazo. Por fim, intime-se o ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, como determinado ao final da decisão de fls. 106/109. Em seguida, retornem os autos conclusos
para despacho.
Processo 0826041-60.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Iguileal Roberto Soares
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: TOMAZELLI ADVOGADOS SS (OAB 1208/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Iguileal Roberto Soares, qualificado (a) nos autos, propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de
Banco Cetelem S.A., também qualificado (a) nos autos, alegando, em apertada síntese que ao consultar o extrato de sua
aposentadoria, surpreendeu-se com lançamentos de um empréstimo consignado - Contrato nº 47-827165894/17 início em
12/2017, no valor de R$ 3.494,63 (três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) a ser quitado
em 72 (setenta e duas) parcelas de R$98,31 (noventa e oito reais e trinta e um centavos) estando o contrato ativo com 26 (vinte
e seis) parcelas descontadas até a data do extrato. Alegou que não contratou qualquer desses produtos, tampouco autorizou
estes descontos, sendo que possivelmente foi vítima de fraude devido à idade avançada e baixa escolaridade. Requereu a
antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade
de determinar que a suspensão de tais descontos em seu benefício previdenciário até o julgamento final da ação. A parte ré
foi intimada para se manifestar exclusivamente sobre o pedido de tutela de urgência e apresentou contestação, sustentando a
regularidade da contratação e disponibilização do crédito por meio de TED em conta de titularidade da parte autora (fls. 68/78).
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Juntou documentos de fls. 79/84. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. A tutela provisória de urgência pressupõe
o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”. De tal dispositivo legal extraem-se os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; e 2) perigo da demora. A
respeito do primeiro requisito probabilidade do direito -, a doutrina mais abalizada acentua o seguinte: “A probabilidade do direito
a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade
de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a
verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos
trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da
produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos
fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.” (). No que pertine ao segundo requisito, o mesmo doutrinador
acentua o seguinte: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i)
concreto [certo], e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de
ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou
impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. Dano irreparável é aquele cujas
consequências são irreversíveis. (...). Dano de difícil reparação é aquele que provavelmente não será ressarcido, seja porque as
condições financeiras do réu autorizam supor que não será compensado ou restabelecido, seja porque, por sua própria natureza,
é completa sua individualização ou quantificação precisa ex.: dano decorre de desvio de clientela”. (). s De qualquer forma, não
pode ser olvidada a regra do §3.º do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em Juízo de cognição sumário, próprio
deste momento processual, reputo ausentes tais requisitos na hipótese vertente. Isto porque foi apresentado pela requerida
uma cópia do contrato nº 47-827165894/17, supostamente firmado entre o autor e o banco requerido, (fls. 79/81), o qual veio
acompanhado de cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência (fls. 82 e 84). É oportuno observar que o
débito pelo qual o autor alega ser indevido já vem sendo debitado de sua aposentadoria desde dezembro de 2017, ou seja, há
mais de 03 (três) anos, de modo que aparenta-se inverossímil a alegação de que não celebrou o contrato. Além disso, observase que a requerida alega que o valor decorrente do empréstimo consignado firmado entre as partes foi creditado na conta do
autor, inclusive precisando o número da agência bancária que a operação ocorreu (fl. 72). Importa acentuar que a presente
decisão é proferida em juízo de cognição sumária, sem aprofundamento vertical, de modo que pode ser contrastada no curso
do processo pela apresentação de outras provas, ocorre que, na hipótese em que se apresentam os fatos, a plausibilidade
do direito é duvidosa. Vale ressaltar que no caso de eventual procedência do pedido, não haverá óbice para a devolução dos
valores pagos, devidamente corrigidos, sendo certo que a parte ré é presumivelmente solvente, não havendo perigo da demora
no caso em tela. Posto isso, por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA
DE URGÊNCIA formulada pela parte autora. Intimem-se. Diante da vedação de prática de atos presenciais nas dependências
do Poder Judiciário, conforme Portaria nº 79, de 22 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que prorroga o prazo de
vigência das Resoluções nº. 313, de 19 de março de 2020; nº. 314, de 20 de abril de 2020; e nº. 318, de 7 de maio de 2020, bem
como o teor da Portaria n.º 1.768, de 22 de maio de 2020, da Presidência do E. TJMS, sem prejuízo de posterior designação de
ato para tal finalidade, considero prejudicada por ora a realização da audiência a que alude o art. 334 do Código de Processo
Civil. Deixo de determinar a citação da parte requerida, visto a mesma ofertou contestação nos autos (fls. 69/78), em situação
que configura comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do Código de Processo Civil). Deixo também de determinar intimação
da parte autora, nos termos do art. 351 do Código de Processo Civil, pois a mesma já apresentou impugnação aos termos da
contestação (fls. 137/141). Ante a conexão de ações, aguarde-se em cartório o prazo de impugnação aos termos da contestação
dos autos em apenso. Intimem-se.
Processo 0827561-26.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Barbara Luiza Valdez Domingues - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Ante a juntada de documentos pela parte autora (fls. 609/611), intime-se a parte adversa para manifestação, no prazo de
15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1.º, do Código de Processo Civil. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.
Oportunamente, retornem os autos conclusos para despacho e deliberação a respeito da prova pericial.
Processo 0827742-03.2013.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqdo: MASAYUKI TANI (VULGO PAULO)
ADV: OSORIO CAETANO DE OLIVEIRA (OAB 2324/MS)
Expediente: Intimação das partes quanto a petição do perito de fls. 324-325, comunicando o início formal dos trabalhos
periciais, a ser realizado no dia 03/02/2021 às 9h:30min. no escritório do perito, destinado ao download integral dos autos
digitais, não sendo necessária a presença das partes, tendo em vista tratar-se apenas de serviços iniciais para análise e estudo
dos autos, sendo que, para a realização de vistoria, serão as partes informadas antecipadamente.
Processo 0827936-90.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
Trata-se de ação REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS proposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros,
qualificado(a) nos autos, em face de Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A, também qualificado nos autos,
buscando a condenação de indenização por danos materiais, decorrentes na falha de prestação de serviço. Relata que, através
de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de três de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos,
decorrentes de sinistros ocorridos no final do ano de 2018 que geraram o prejuízo total de R$ 5.235,00 (cinco mil duzentos
e trinta e cinco reais), sendo que, após o abantimento dos valores de franquia, efetuou o pagamento do total de R$ 3.515,00
(três mil quinhentos e quinze reais). Na contestação foi suscitada, preliminarmente, a necessidade de desmembramento dos
sinistros. As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora
requereu a produção de prova documental, a ser apresentada pela ré, correspondente aos cinco relatórios citados no módulo
09 da Agência Reguladora (fls. 389/394); 2) parte ré requereu que a autora informe a destinação dos bens salvados, pugnando
por produção de prova pericial indireta e técnica nas instalações dos segurados e nos equipamentos (fls. 395/400). O feito não
comporta julgamento antecipado na forma do art. 356 do Código de Processo Civil, logo, passo a decidir sobre o saneamento e
a organização do processo, nos termos do art. 357 do mesmo Código. Na contestação, a parte ré sustenta, preliminarmente, a
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necessidade do desmembramento dos casos ante ao prejuízo da defesa. Inicialmente, mister destacar que as matérias passíveis
de serem arguidas como preliminar encontram-se descritas no art. 337 do Código de Processo Civil, dentre as quais são se
encontra a matéria suscitada ela requerida. Todavia, em que pese a pretensão de desmembramento do feito para cada apólice,
reputo desnecessário. Isto porque, nos termos do artigo 327, §1º, do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos
de compatibilidade entre os pedidos, competência do juízo da causa para conhecimento deles e adequação do procedimento.
Ademais não se trata de situação equivalente ao litisconsórcio multitudinário a que alude o art. 113, §1º, do Código de Processo
Civil, ou seja, não se trata de uma número elevado de situações jurídicas distintas que aconselharia o desmembramento de
feitos, pois no caso dos autos são relatados apenas três sinistros, situação em que não há que se falar em dificuldade de defesa
e tampouco de instrução e julgamento. Ainda, deve ser considerado que 02 (dois) dos sinistros ocorreram nesta Comarca,
de modo que, não há que se falar em incompetência territorial, aliás, a união dos pedidos acaba por atender ao princípio da
economia processual e evita decisões conflitantes, tratando-se situação de autêntica conexão nos termos do art. 55 do Código
de Processo Civil. Logo, INDEFIRO o pedido de desmembramento. A questão de fato sobre a qual as parte tergiversam referese à causa do dano elétrico nos equipamentos sinistrados, inclusive, se tem relação com as instalações elétricas ou referem-se
a sobrecarga/oscilações na rede por culpa da requerida, sendo que sobre tais pontos deverão ser produzidas provas (art. 357,
II). Na situação em tela não existem partes hipossuficientes ou qualquer das situações previstas no art. 373, §1º, do Código
de Processo Civil, que justifiquem a inversão do ônus da prova, logo, aplicam-se à atividade probatória a ser desenvolvida
as regras do art. 373, I e II, de tal Codex. Para a solução da vexata quaestio é indispensável a produção de prova pericial,
com a averiguar as condições das instalações elétricas dos imóveis sinistrados, a fim de verificar se o sinistro ocorreu por
oscilações na rede elétrica da requerida ou por problemas nas instalações elétricas dos imóveis sinistrados. Ainda, é necessária
a realização de perícia indireta nos bens salvados das residências sinistradas, a fim de colaborar com o laudo pericial para
a conclusão da origem do sinistro, bem como informar se tais defeitos tem relação com o sinistro ocorrido nos imóveis, logo,
com fundamento no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil defiro a produção de prova PERICIAL INDIRETA. Nomeio
para realizar a perícia a empresa VCP Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia, estabelecida na Rua 13 de maio, 2500, Campo
Grande/MS, na pessoa de seu representante legal, independente de compromisso, que deverá ser intimada da nomeação por
ofício e para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 465, §2º, I a III, do Código de Processo Civil. Apresentada
a proposta de honorários, cientifiquem-se as partes, com prazo comum de 05 (cinco) dias, para eventual impugnação (art. 465,
§3º, do Código de Processo Civil). Em caso de impugnação, retornem os autos conclusos para arbitramento. Caso não haja
impugnação à proposta de honorários, intime-se a parte requerida para depósito do valor na conta única de depósitos judiciais,
em subconta vinculada ao presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 95, §1º, do Código de Processo Civil.
Com o depósito, intime-se a nomeada para indicar o dia e local para início da prova, com posterior ciência às partes, nos termos
do art. 474 do Código de Processo Civil. A prova pericial somente será iniciada após o prévio depósito dos honorários periciais.
Fica autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais pela nomeada por ocasião do início dos
trabalhos, desde que requerido expressamente, sendo que o valor remanescente somente poderá ser levantado após entrega
do laudo pericial e prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, §4º, do Código de Processo Civil). O laudo pericial
deverá ser juntado aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia indicado para início da prova. Com a juntada do
laudo pericial, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do Código de
Processo Civil), observando que esse também é o prazo para apresentação de pareceres pelos assistentes técnicos. As partes
poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão.
Intime-se a parte autora para que faça a exibição dos bens salvados que foram danificados, a fim de que seja realizada a perícia
judicial, juntando aos autos a localização desses bens. Ainda, às fls. 389/394, a parte autora requisitou a produção de prova
documental, requerendo a determinação para que a parte ré apresente em juízo os cinco relatórios citados no item 6.2, do
módulo 09, da agencia reguladora. Assim, tendo em vista que tais relatórios podem auxiliar o perito na perícia técnica, defiro tal
requerimento e determino para que a parte requerida junte tais documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a conclusão da
prova pericial será deliberado a respeito da necessidade de produção de outras provas. Intimem-se.
Processo 0828521-45.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: Marcelo Monteiro Padial
ADV: ERICK GUSTAVO ROCHA TERÁN (OAB 12828/MS)
ADV: JAYME DE MAGALHÃES JUNIOR (OAB 12494/MS)
Vistos etc. Ante a notícia de falecimento do advogado da parte requerida, determino a suspensão do processo na forma do
art. 313, I e § 3º, do Código de Processo Civil, até que seja providenciada a regularização da representação processual. Nos
termos do art. 313, §3º do Código de Processo Civil, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo
advogado, sob pena de revelia. Intimem-se.
Processo 0828532-11.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Estabelecimentos de Ensino
Autora: Mariana Vasconcellos Silva Dutra - Réu: Faculdade Campos Elísios e outro
ADV: DANIELE BATTISTOTTI BRAGA (OAB 20708O/MT)
ADV: DENISE BATTISTOTTI BRAGA (OAB 12659/MS)
ADV: ELTON LOPES NOVAES (OAB 13404/MS)
intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito de eventual citação por edital.
Processo 0829122-85.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Roberta Kelly de Souza Kanashiro
ADV: RICARDO DOS SANTOS LOPES (OAB 14102/MS)
Vistos etc. Tratando-se de penhora de crédito do exequente e, ante a ausência de outros bens, defiro o requerimento
de suspensão do processo até nova manifestação do exequente, fazendo-o com supedâneo no art. 921, §1.º do Código de
Processo Civil. Remetam-se os autos ao arquivo provisório onde aguardarão provocação do interessado. Consigno que, nos
termos do §4.º do artigo acima referido, decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação do exequente, começa a correr o
prazo de prescrição intercorrente.
Processo 0829145-31.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: A.C.F. - I.D.C.F.F. - Ré: A.B.S.
ADV: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 12522/MS)
ADV: FELIPE ACCO RODRIGUES (OAB 14958/MS)
ADV: FÁBIO ALVES MONTEIRO (OAB 9130/MS)
ADV: KAIO DE SOUZA ABU-JAMRA (OAB 20421/MS)
ADV: ANTONIO CARLOS FERREIRA (OAB 2953B/MS)
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ADV: GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR (OAB 9129/MS)
ADV: EVANDRO SILVA BARROS (OAB 7466/MS)
ADV: NICOLAS SHADDAI CAMPOS DA SILVA (OAB 21557/MS)
Logo, à vista do decidido em sede de Agravo (pp. 1.123 e 1.134), cumpra-se o já determinado pelo TJMS e proceda-se o
desentranhamento/descarte das informações já encaminhadas aos autos com base na requisição de quebra de sigilo bancário
de pp. 1.065/1.066 e solicitação no Sisbajud à p. 1.067, bem como ao Cartório para nos termos do Agravo não proceder a
juntada de novas informações a serem eventualmente enviadas e atinentes a tal decisão e requisição, com o descarte das
mesmas. 2. No mais, por ora, aguarde-se os autos em cartório o julgamento do AI pelo prazo de 120 dias, retornando, após,
concluso (p. 1.124).
Processo 0829251-56.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Réu: Modelo Consultoria $ Franchising Ltda- Me
ADV: LUIZ GUSTAVO MIELI MOREIRA (OAB 20235B/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por Carlos Henrique Lemos Maia, qualificado(a) nos autos, em face de Modelo Consultoria $ Franchising Ltda- Me,
também qualificado nos autos, alegando, em apertada síntese que, em março de 2019, firmou contrato de prestação de serviços
com a requerida, com a finalidade da requerida realizar consultoria e diagnóstico financeiro de seu estabelecimento comercial
denominado Kanto de Minas. Sustentou que a requerida prestou os serviços contratados, bem como que efetuou o pagamento
do preço pactuado. Relatou que além dos serviços contratados, as partes conversaram sobre a possibilidade de abertura de
uma filial no Shopping Campo Grande e a possível contratação da requerida para realizar o serviço de consultoria novamente.
Aduziu que o representante da requerida lhe ofereceu auxílio na condução da negociação com a administração do shopping,
bem como afirmou que somente em caso positivo de aluguel, negociaria os valores para realizar a consultoria financeira.
Sustentou que as negociações com o shopping restaram infrutíferas, bem como que não houve qualquer análise de viabilidade
da filial. Relatou que, na data de 13/08/2019, a requerida lhe encaminhou um e-mail, no qual constava um boleto de cobrança
referente a análise de viabilidade da filial no shopping, com vencimento para a data de 15/08/2019. Ato contínuo, entrou em
contato com a requerida e informou que não foi prestado referido serviço e por tal motivo não pagaria o boleto, oportunidade em
que a requerida lhe informou que houve erro na emissão do boleto. Ocorre que, na data de 03/09/2019, recebeu intimação de
protesto do débito no valor de R$ 4.514,84 (quatro mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento
na data de 06/09/2019, tendo como credor originário a empresa requerida. Por tais motivos, requereu a antecipação dos efeitos
da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar a suspensão/
exclusão do protesto, bem como de impedir que a requerida proceda a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Ademais, ofereceu a consignação do valor do débito, caso o juízo entenda necessário para o deferimento da tutela de urgência.
Na decisão de fls. 74/79, sob a condição de ser prestada a caução pela parte autora, foi deferida a tutela de urgência formulada
pela parte autora para o fim de determinar a baixa/cancelamento do protesto referente ao débito de R$ 4.514,84 (quatro mil
quinhentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), discutido nos presentes autos, constante de fl. 66 e determinar que
a requerida se abstenha de realizar cobranças e de proceder a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes,
no que se refere exclusivamente ao débito discutido nos presentes autos. Na contestação não foram suscitadas preliminares
(fls. 139/168). As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte
autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 214/216) e; 2) a parte ré requereu a produção de prova testemunhal e o
depoimento pessoal do representante legal da empresa autora (fls. 217/219). O feito não comporta julgamento antecipado na
forma do art. 356 do Código de Processo Civil, logo, passo a decidir sobre o saneamento e a organização do processo, nos
termos do art. 357 do mesmo Código. Da análise dos autos constata-se que não existem preliminares pendentes de apreciação,
bem como as partes são legítimas e estão regularmente representadas, logo, dou por saneado o feito (art. 357, I, do Código
de Processo Civil). As questões de fato sobre as quais as partes tergiversam dizem respeito a saber: 1) se a autora contratou
o serviço de análise de viabilidade econômico financeira para instalação da filial da Requerente no Shopping Campo Grande
junto a requerida; 2) em caso positivo, qual o valor pactuado pelo serviço; 3) se a cobrança realizada pela requerida foi ilegal;
e 4) eventuais danos morais, sendo que sobre tais pontos deverão ser produzidas provas (art. 357, II). Na situação em tela
não existem partes hipossuficientes ou qualquer das situações previstas no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, que
justifiquem a inversão do ônus da prova, logo, aplicam-se à atividade probatória a ser desenvolvida as regras do art. 373,
I e II, de tal Codex. Para a solução da vexata quaestio é necessária a produção de prova oral, fundamento pelo qual defiro
a produção de prova testemunhal. A parte requerida também requereu o depoimento pessoal da parte autora, logo, também
defiro a produção de tal prova, na forma do art. 385 do Código de Processo Civil, posto que sua prova pode contribuir para o
esclarecimento dos fatos. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de maio de 2021, às 15h20min. As
partes poderão arrolar testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, as quais deverão ser
intimadas pela própria parte, na forma do art. 455, §1º, do Código de Processo Civil, ressalvada a aplicação do disposto no §4º,
I a V, do citado dispositivo legal. Intime-se a parte autora pessoalmente por carta com aviso de recebimento para que compareça
na audiência designada, sob as penas do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil, observando que a mesma deverá estar
representada por pessoa que tenha conhecimento dos fatos objeto da ação, sob pena de aplicação de pena de confissão. Não
tendo sido requerido depoimento pessoal, intime-se a parte requerida através de seu advogado, mediante publicação no diário
da justiça (art. 272 do Código de Processo Civil). Concluída a instrução, as partes deverão apresentar debates orais, na forma
do art. 364 do Código de Processo Civil. Intimem-se.
Processo 0829456-85.2019.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Autor: Guido José dos Reis Júnior - Réu: Alexandre Calazans de Souza
ADV: FELIPE RAMOS VOLLKOPF DA SILVA (OAB 21961/MS)
ADV: DANIEL SCHUINDT FALQUEIRO (OAB 202801/SP)
ADV: DANIEL SCHUINDT FALQUEIRO (OAB 10678B/MS)
ADV: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES (OAB 9983/MS)
ADV: JOÃO ANTONIO ARGIRIN DE FIGUEIREDO (OAB 22880/MS)
Vistos etc. 1. À vista do agravo de instrumento interposto, tem-se que a decisão atacada não cabe ser alterada, de modo que
se mantém a mesma diante de seus próprios e jurídicos fundamentos. 2. No mais, e em sendo recebido em efeito ‘suspensivo’
o Agravo (p. 120), suspende-se o cumprimento da determinação de despejo (pp. 56/57). Recolha-se o respectivo mandado
com urgência. 3. Ademais, aguarde-se o decurso de prazo para impugnação à contestação. 4. Prestei informações relativas ao
agravo de instrumento n.º ___ / 2021 através do ofício n.º 01/2021, cuja cópia deverá ser juntada aos autos.
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Processo 0829979-63.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento Indevido
Autor: Roberto Sá E Silva - Ré: Águas Guariroba S.A.
ADV: ROBERTO SÁ E SILVA (OAB 2122/MS)
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 14777A/MS)
Ante a juntada de documentos pela parte autora (fl. 176), intime-se a parte adversa para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 437, §1.º, do Código de Processo Civil.
Processo 0830156-71.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exectdo: Airton Acco
ADV: GILSON FREIRE DA SILVA (OAB 5489/MS)
ADV: BRENO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 11262/MS)
ADV: LUIZ MESQUITA BOSSAY JUNIOR (OAB 4998/MS)
ADV: EDILSON TOSHIO NAKAO (OAB 9821/MS)
ADV: LUIZ CLAUDIO HUGUENEY DE FARIA (OAB 1885/MS)
Vistos etc. Defiro o requerimento de suspensão do processo até nova manifestação do exequente, fazendo-o com supedâneo
no art. 921, §1.º do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao arquivo provisório onde aguardarão provocação do
interessado. Consigno que, nos termos do §4.º do artigo acima referido, decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação do
exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
Processo 0832131-84.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Rosalia Silva Cardoso
ADV: BRUNO LAGO PIPINO (OAB 22203/MS)
Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a emenda da petição inicial, suprindo a(s) seguinte(s) deficiências, sob pena de
indeferimento. 1) PEDIDO CERTO E DETERMINADO O art. 319, IV, do Código de Processo Civil dispõe que a petição indicará
“o pedido com suas especificações”, bem como o art. 322 do mesmo Código exige que o pedido deve ser certo e o art. 324
que o pedido seja determinado. Ao dispor sobre tais requisitos, a legislação processual busca individualizar de forma precisa
o objeto da lide, de modo a permitir o efetivo contraditório e o exercício da ampla defesa. No caso em tela, embora a petição
inicial tenha relacionado o requerido ao objeto da demanda, não traz aos autos os elementos de fato e de direito praticados por
ação ou omissão por parte da parte requerida que acarrete em sua responsabilidade civil de indenizar, tendo em vista que a
instituição bancária não participou objetivamente da relação jurídica entre a autora e o suposto vendedor do veículo adquirido.
Dessa maneira, a parte autora deverá aditar a peça inicial para incluir pedido certo e determinado em relação aos valores
indevidos cobrados pela parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia. Com o decurso de prazo ou o
cumprimento da determinação, retornem os autos conclusos na fila de despacho inicial.
Processo 0832987-48.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autor: Misael da Cruz
ADV: CAMILA REINOSO LEMOS (OAB 174225/RJ)
Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por MISAEL DA CRUZ, qualificado nos autos,
em face de CLEUSA MARIA MARCONDES, também com qualificação nos autos. Às fls. 32/34, foi determinada a intimação da
parte autora para emendar a petição inicial, com a finalidade de sanar os seguintes vícios: “Nos termos do art. 321 do Código
de Processo Civil “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dosarts. 319 e 320ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. A análise da inicial revela que existem
defeitos e irregularidades que podem dificultar a análise do mérito da presente ação. I) VALOR DA CAUSA No caso dos autos,
o requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), entretanto, consoante se denota da leitura da exordial, postula
pela adjudicação compulsória de terrenos localizados no lote 01 e 02, quadra 74 na Colônia Nossa Senhora Aparecida- Mata
do Jacinto. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória, o valor da causa deve ser atribuído levando-se em conta o
valor do contrato devidamente corrigido, nos expressos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é
a jurisprudência, como se vê dos julgados a seguir transcritos: “ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA.Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada. Assistência
Judiciária Gratuita. Demonstrada ausência de renda da empresa ré, defere-se-lhe Assistência Judiciária Gratuita.Valor da causa.
Valor da causadeve corresponder ao valor do contrato (art. 292, II, CPC). Precedente. Sucumbência. Honorários advocatícios
fixados no mínimo legal não comportam redução. Recurso parcialmente provido”.(TJSP; AC 1020290-10.2018.8.26.0577; Ac.
13026783; São José dos Campos; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 14/08/2014;
DJESP 04/11/2019; Pág. 2352). “APELAÇÃO. AÇÃO DEADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSAQUE DEVE
CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO (ART. 292, II DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL
(ART. 85, §3º, II C/C §4º, III DO CPC). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I - Em se tratando de
Ação deAdjudicação Compulsória, ovalor da causadeverá corresponder ao valor do contrato cujo cumprimento se pretende.
Precedentes do STJ. II - A verba honorária fixada em primeiro grau é proporcional, pois o juízoa quodeterminou a menor
porcentagem (8%) dentre as estabelecidas noart. 85, §3º, II c/c §4º, III do CPC. III Apelação conhecida e não provida”.(TJAM;
APL-RN 0618819-52.2017.8.04.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; DJAM 24/07/2019; Pág.
17). Nem poderia ser diferente, visto que o proveito econômico no caso em tela é o valor do imóvel objeto da adjudicação,
devendo o valor da causa ser compatível com tal situação jurídica. Assim sendo, o valor almejado supostamente supera o valor
atribuído à causa. Dessa maneira, considerando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com
fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para emendar a inicial corrigindo o
valor atribuído à causa, sob pena de correção de oficio, nos termos do que determina o artigo 292, §3° do Código de Processo
Civil. II) JUSTIÇA GRATUITA Intime-se a parte autora para que proceda a juntada aos autos de documentos hábeis a comprovar
a alegada condição de hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos pessoais e de eventual cônjuge, devidamente
atualizados, bem como extratos bancários e comprovantes de gastos ordinários com água, luz, telefone e cartões de crédito,
dos últimos 03 (três) meses. Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação
da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a emenda da petição inicial, suprindo a(s) deficiências apontadas,
sob pena de indeferimento. Com o decurso de prazo ou o cumprimento da determinação, retornem os autos conclusos na fila de
despacho inicial”. A parte autora foi intimada na data de 28/10/2020, no entanto, até esta data a parte autora não se manifestou.
O não atendimento da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, justifica o seu indeferimento nos expressos
termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, situação ocorrente na espécie. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO
INICIAL, na forma do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do
art. 485, VIII, do mesmo Código. Custas pela parte autora.
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Processo 0833257-09.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Ré: Ocean Air Linhas Aéreas S/A
ADV: FELIPE COSTA GASPARINI (OAB 11809/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: JOZUE QUINTANA BLEY FILHO (OAB 21005/MS)
ADV: CAMILA WATANABE LOPES DE CARVALHO (OAB 22958/MS)
ADV: DANIEL LEONARDO LOBO DOS SANTOS (OAB 17370/MS)
III - DISPOSITIVO Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 186 e 927, ambos do Código
Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim de condenar a parte ré: 1) na restituição do valor de R$ 2.173,94
(dois mil cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente à compra das duas novas passagens, em favor
dos autores, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data de cada desembolso,
bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 2) no pagamento de indenização por
dano moral aos autores, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, cujo valor deverá
ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data desta sentença, bem como acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde a data desta sentença. Condeno a parte ré no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do extremo grau de zelo do profissional, o
local de prestação de serviço (escritório na sede da Comarca), a natureza e a importância da causa (matéria padronizada) e
os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação (art. 85, §2º, I a
IV, do Código de Processo Civil). Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nas
intimações da parte ré observe-se o disposto no art. 346 do Código de Processo Civil. P.R.I.
Processo 0834082-16.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Autor: Condomínio Residencial Reinaldo Busaneli II
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
Vistos etc. A presente ação foi distribuída na data de 02/10/2020 e, diante da constatação de irregularidades e erros na
petição inicial, a parte autora foi intimada a emendar a petição inicial, nos seguintes termos: “No caso em tela, da análise da
petição inicial constata-se a existência de irregularidades e defeitos que podem dificultar a análise do mérito da presente ação.
I) REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL A regularidade da representação de uma entidade civil como é o caso do condomínio,
reclama a apresentação dos respectivos atos constitutivos, da ata da última eleição e do termo de posse dos eleitos, de modo
a demonstrar que o subscritor do mandato outorgado corresponde ao efetivo dirigente, tudo isso nos termos do art. os 1.347 e
1.348, I e II, do Código Civil. No caso dos autos, tais documentos não instruíram a petição inicial, de modo que a parte autora
deve regularizar a representação processual para processamento da ação. II) GRATUIDADE JUDICIÁRIA Conforme dicção
do art. 98 do Código de Processo Civil a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da gratuidade judiciária, não obstante,
para deferimento do benefício é indispensável a prova da insuficiência de recursos, devendo a pessoa jurídica trazer aos autos
provas que atestem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. III) TITULARIDADE DO IMÓVEL Em que pese
a alegação da parte autora no sentido de que a requerida é proprietária do imóvel denominado apartamento 32, bloco 21, do
Condomínio Residencial Reinaldo Busaneli II, não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar tal afirmação, o qual é
imprescindível para constatação da legitimidade passiva. Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo
Civil, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a emenda da petição inicial, suprindo
a(s) deficiências apontadas, sob pena de indeferimento. Com o decurso de prazo ou o cumprimento da determinação, retornem
os autos conclusos na fila de despacho inicial.” Intimada a emendar a petição inicial no art. 321 do Código de Processo Civil na
data de 18711/2020, até esta data a parte autora não se manifestou. O não atendimento da determinação de emenda da petição
inicial, no prazo legal, justifica o seu indeferimento nos expressos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, situação
ocorrente na espécie. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, na forma do art. 330, IV, do Código de Processo Civil,
extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do mesmo Código. Custas pela parte autora, cuja
exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do mesmo Código, pois defiro os benefícios da gratuidade judiciária. P.R.I.
Processo 0835907-92.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - PASEP
Autora: Eva Luciane Assis de Souza
ADV: NATÁLIA ADRIÃO FREITAS DA SILVA (OAB 16386/MS)
Nos termos do SCDPA n.º 165.634.076.0001/2016 da Vice-Presidência, ASeção Especial Cíveldo Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Suladmitiuo IRDR n.º 0801428-95.2019.8.12.0005/50000, relatorDes.Nélio Stábile, para julgamento
pela sistemática dosincidentes de resolução de demandas repetitivas(art. 976 do CPC/2015 e art. 572, do RITJMS). A questão
submetida a julgamento no Tema IRDR n.º 13/TJMS é a seguinte: Legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e competência
para julgamento das ações relativas à atualização monetária dos saldos constantes nas contas do PASEP. Em tal incidente, com
fundamento no art. 982, §1º, do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão de todos os feitos que versem sobre tal
matéria. Diante do exposto, como nestes autos discute-se a questão levada a julgamento no IRDR, mantenham-se estes autos
suspensos em arquivo provisório até o julgamento do incidente, como determinado pela superior instância e, com o julgamento,
retornem conclusos para deliberação.
Processo 0835910-81.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Pedro Fiorenza Bianchi - Réu: Société Air France - Klm Brasil e outro
ADV: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO (OAB 21604A/MS)
ADV: FELIPE LOPES DE LARA (OAB 16603/MS)
ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)
Vistos etc. A relação jurídica substancial decorre de relação de consumo, posto que devidamente caracterizadas as condições
de consumidor final e fornecedor de produtos/serviços a que aludem os arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor. A
parte autora é hipossuficiente sob as óticas técnica e econômica frente à parte ré, grandes companhias aéreas, que possuem
toda a expertise de mercado, logo, ante o parâmetro legal segundo o qual a defesa do consumidor em juízo deve ser facilitada,
decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Intimem-se as partes
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando relevância e pertinência.
Processo 0836470-57.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito Autoral
Autor: Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad - Réu: Ancora Hoteis Campo Grande Ltda e outros
ADV: OSVALDO PIMENTA DE ABREU (OAB 10017/MS)
Intimação da parte requerida para que providencie o recolhimento de diligência(s) do oficial de justiça para citação dos
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requeridos Felipe Urgel e Dut’s Empreendimentos, sendo necessária uma diligência para cada ato. O pagamento do referido
valor será feito no portal de serviços E-SAJ disponível no endereço eletrônico www.tjms.jus.br, pelo caminho: custas processuais,
custas de 1º grau, diligências de oficial de justiça. Fica ainda intimada a se manifestar sobre o retorno dos AR’s negativos de fls.
803 e 829, no prazo de 10 (dez) dias
Processo 0836939-74.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Antônio Marcondes Benicio - Réu: Companhia de Seguros Previdencia do Sul - Previsul Seguradora
ADV: RODRIGO PARISSI ABARNO (OAB 78664/RS)
ADV: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA (OAB 18668/RS)
ADV: MARCELO DESIDÉRIO MORAES (OAB 13512/MS)
Expediente: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do TJ/MS para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.
Processo 0837015-59.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Willian Fagundes Cabral
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
Vistos etc. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora. Ante a matéria objeto da ação, onde as seguradoras
não fazem acordos sem a prévia realização de perícia, deixo de designar a audiência a que alude o art. 334 do Código de
Processo Civil. Cite-se a requerida, por carta, informando-a que poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil. Campo Grande, data do sistema.
Processo 0837749-78.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Conversão
Autora: Dayane Maidana Moraes
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
Após os esclarecimentos do Perito Judicial, intimem-se as partes, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, com
posterior conclusão dos autos.
Processo 0838710-82.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: ALÍRIO DE MOURA BARBOSA (OAB 3787/MS)
Vistos etc. Observo dos autos, especialmente dos documentos que acompanharam a petição inicial, que o antigo aparelho
medidor instalado na UC nº 10/337263-8 foi substituído em agosto de 2018, ocasião em que o antigo aparelho passou por perícia
do INMETRO e foi reprovado (fl. 24). Ocorre que, mesmo após a troca do aparelho medidor, a requerente alegou que sua faturas
continuaram vindo em valor excessivos e em desacordo com seu real consumo (fl. 05), tanto que pediu a revisão do consumo
do período de outubro a novembro de 2019, afirmando que a requerida deve observar o consumo médio no patamar de 249,75
kw/h (fl. 12). Diante do requerimento de fls. 203/205, intime-se a parte requerida para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias,
como seria realizada a prova pericial extrajudicial pelo INMETRO, desta feita no aparelho medidor que se encontra instalado na
UC nº 10/337263-8, posto que a consumidora não pode ficar sem o serviço de fornecimento de energia elétrica por se tratar de
serviço essencial. Após, intime-se a requerente para manifestação em igual prazo, retornando os autos conclusos para decisão.
Processo 0839141-87.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Antônia Mendes Ribeiro - José Gonçalves Ribeiro - Réu: Cláudio Renan da Silva Mothé
ADV: ANDERSON YUKIO YAMADA (OAB 16783/MS)
ADV: VINICIUS CATELAN RIBEIRO (OAB 22421/MS)
ADV: MARIA GABRIELA LORDÊLO DE VASCONCELOS (OAB 17157/MS)
Com a manifestação do perito, intimem-se as partes e o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, para manifestação no prazo
de 05 (cinco) dias.
Processo 0840565-62.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autora: Heliana Siravegna - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: LINA MARCIA SIRAVEGNA TIBICHERANY (OAB 19350/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Posto isso, por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
formulada pela parte autora para o fim de determinar a exclusão do protesto do nome da parte autora do cadastro do SERASA
em relação aos débitos de R$ 2.062,02 (dois mil, sessenta e dois reais e dois centavos) e de R$ 692,01 (seiscentos e noventa
e dois reais e um centavo), bem como que a requerida abstenha-se de novas cobranças relacionadas a tais débitos, sob pena
de multa correspondente ao décuplo da cobrança indevida (art. 536, §3º, do Código de Processo Civil). Oficie-se ao Cartório
de Protesto para a devida baixa do protesto. Nos termos do que dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil e art. 28 do
Provimento 422/2018 do Conselho Superior da Magistratura, determino a realização de audiência de conciliação a ser presidida
por conciliador do CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Cite-se a parte ré por carta, com aviso de
recebimento, para que compareça na audiência designada, constando do mandado de citação que, caso reste frustrada a
conciliação, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de realização da audiência.
No mesmo ato, intime-se a parte ré dos termos desta decisão na parte que deferiu a tutela de urgência, para o respectivo
cumprimento. Advirto as partes que, nos termos do §4.º, I, do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação
somente não será realizada se todas as partes manifestarem, de forma expressa, desinteresse na autocomposição, de modo
que o não comparecimento injustificado ao ato é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa, de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (art.
334, §8.º, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte autora na pessoa do respectivo advogado. Tentativa de Conciliação
Data: 17/03/2021 Hora 13:40 Local: Sala CEJUSC 1 Situacão: Pendente
Processo 0840696-71.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Marilza Ignes Wagner e outro - Réu: Coanã Comércio e Representação, Transporte e Incorporação LTDA
ADV: FABIO FERREIRA DE SOUZA (OAB 8072/MS)
ADV: ANTONIO CARLOS DE NOVAES FILHO (OAB 12249/MS)
ADV: GABRIEL AFFONSO DE BARROS MARINHO (OAB 16715/MS)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na contestação. Compulsando a
contestação de fls. 262/275 verifica-se que, em seu bojo, conforme permite o art. 343 Código de Processo Civil, o réu propôs
reconvenção em face do autor, no entanto, ainda não recolheu as respectivas custas processuais exigidas nos termos dos
arts. 7.º e 13, I, do Regimento de Custas (). Logo, por analogia ao disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, intime-se
a parte requerida/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o respectivo recolhimento das custas processuais,
sob pena de extinção do pleito reconvencional, sem resolução de mérito. Cumpridas integralmente as diligências determinadas,
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nos termos do art. 343, §1º, do Código de Processo Civil, intime-se o autor/reconvindo para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente resposta à reconvenção. Intimem-se.
Processo 0840890-71.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Fabiana Izabel Brauna Santos - Ré: Liberty Seguros S/A e outro
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RODOLFO DA COSTA RAMOS (OAB 312675/SP)
ADV: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB 305028/SP)
ADV: EDGARD PEREIRA VENERANDA (OAB 17406A/MS)
ADV: EDGARD PEREIRA VENERANDA (OAB 30629/MG)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Vistos etc. A relação jurídica substancial decorre de relação de consumo, posto que devidamente caracterizadas as condições
de consumidor final e fornecedor de produtos/serviços a que aludem os arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor. A
parte autora é hipossuficiente sob as óticas técnica e econômica frente à parte ré, de um lado, uma grande concessionária de
seguros, e de outro, uma grande instituição financeira, que possuem toda a expertise de mercado, logo, ante o parâmetro legal
segundo o qual a defesa do consumidor em juízo deve ser facilitada, decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas
que pretendem produzir, justificando relevância e pertinência.
Processo 0841228-11.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Liamara dos Santos Heffimiester
ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 47106AGO)
Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a juntada aos autos de documentos hábeis
a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos pessoais e de eventual cônjuge,
devidamente atualizados, bem como extratos bancários e comprovantes de gastos ordinários com água, luz, telefone e cartões
de crédito, dos últimos 03 (três) meses. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem conclusos na fila de despachos
iniciais.
Processo 0841533-92.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Boanerge Lopes Azevedo
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Vistos etc. Para que se assegure a celeridade processual e nos termos requeridos pelo Órgão de Representação Judicial
do requerido - NPREV GEAC - GERÊNCIA DE ATUAÇÃO EM CONTENCIOSO DE MASSA que, através do ofício 722/2018/
NPREV GEAC/PFMS/PGF/AGU postula a antecipação da realização da prova pericial, desde já determino a realização de prova
pericial médica, com a finalidade de atestar se a parte autora apresenta incapacidade total ou parcial, temporária ou definitiva,
fazendo-o com fundamento no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Nomeio como Perito Judicial o médico Raphael
João Zaupa Júnior, CRM 19.184/PR, especialista em medicina do trabalho, com consultório na Clínica Médica Pax Real, sito
na rua Marechal Candido Mariano Rondon n.º 1837, Centro, Campo Grande MS, CEP 79002-205, telefone (67)3044-8250 e
endereço eletrônico raphaeljoao.zaupa@hotmail.Com. As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §2º, II e III, do mesmo Código). Fixo honorários periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), que deverão ser recolhidos antecipadamente pelo INSS na forma prevista no art. 8º, §2º, da Lei 8.620/1993. Intime-se
para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias. Comunicado o depósito dos honorários periciais, oficie-se ao perito comunicando
da nomeação e para que, caso aceite o encargo, designe data e local para a realização da perícia médica no(a) requerente,
bem como com a designação de data, intime-se o(a) requerente por carta para comparecimento, bem como os advogados
mediante publicação no diário da justiça. O prazo para apresentação do laudo pericial será de 30 (trinta) dias, a contar do exame
pericial. Com a apresentação do laudo e respondidos eventuais quesitos suplementares, expeça guia de levantamento dos
honorários em favor do perito. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a mesma
no prazo de quinze dias (art. 477, §1º, do Código de Processo Civil) e, posteriormente, tornem os autos conclusos. Ficam desde
já formulados os seguintes quesitos do juízo: 1) o autor é portador de alguma enfermidade ou sofreu acidente do trabalho?
Qual? 2) referida enfermidade impede o exercício de atividade que lhe mantenha o sustento? 3) o impedimento de exercício
de atividade laborativa e temporário ou permanente? 4) o autor poderá ser reabilitado para o exercício de outra atividade
laborativa? qual a modalidade de reabilitação? 5) há redução de capacidade laborativa? 6) qual o grau de instrução do autor? 7)
outros esclarecimentos que o Perito Judicial julgar pertinentes. Cite-se o requerido pessoalmente, na pessoa de seu procurador,
informando-o que poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 dias úteis (art. 183), bem como formular quesitos
e indicar assistentes técnicos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado
cumprido (art. 231, II, Código de Processo Civil). Deixo de designar audiência preliminar nos termos do art. 334 do Código de
Processo Civil, tendo em vista o teor do expediente retro encaminhado pelo NPREV GEAC - GERÊNCIA DE ATUAÇÃO EM
CONTENCIOSO DE MASSA, no qual informa não possuir interesse na realização daquelas audiências. Defiro os benefícios da
gratuidade judiciária à parte autora. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, bem como que em caso
de eventual julgamento de improcedência os honorários periciais aqui fixados deverão ser suportados ao final do processo pelo
Estado de Mato Grosso do Sul, cientifique-se tal ente público do teor desta decisão. Intimem-se.
Processo 0841586-73.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Romulo Conforti de Oliveira
ADV: CLAUDIA MAYUMI SHINDO MIETTO (OAB 171650/SP)
Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas
iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Com o decurso de prazo
ou o cumprimento da determinação, retornem os autos conclusos na fila de despachos iniciais.
Processo 0841590-13.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - PASEP
Autor: Altamir Andrade Caldeira
ADV: MARCELLE PERES LOPES (OAB 11239/MS)
Diante do exposto, como nestes autos discute-se a questão levada a julgamento no IRDR, mantenham-se estes autos
suspensos em arquivo provisório até o julgamento do incidente, como determinado pela superior instância e, com o julgamento,
retornem conclusos para deliberação. Campo Grande, data do sistema.
Processo 0841650-83.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Wanessa da Silva Gonçalves
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
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Vistos etc. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora. Ante a matéria objeto da ação, onde a requerida
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A não faz acordos sem a prévia realização de perícia, deixo de designar a
audiência a que alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se a requerida, por carta, informando-a que poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil. Campo Grande,
data do sistema.
Processo 0841742-66.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cancelamento de vôo
Reqdo: Oceanair Linhas Aéreas S/A - AVIANCA
ADV: FABRÍCIO APARECIDO DE MORAIS (OAB 11037/MS)
ADV: MARCELA QUENTAL (OAB 105107/SP)
Expediente: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do TJ/MS para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.
Processo 0841758-15.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Parcial
Autor: Lazaro Rodrigues de Miranda Ferreira
ADV: ALYSSON BRUNO (OAB 16080/MS)
Vistos etc. Para que se assegure a celeridade processual e nos termos requeridos pelo Órgão de Representação Judicial
do requerido - NPREV GEAC - GERÊNCIA DE ATUAÇÃO EM CONTENCIOSO DE MASSA que, através do ofício 722/2018/
NPREV GEAC/PFMS/PGF/AGU postula a antecipação da realização da prova pericial, desde já determino a realização de prova
pericial médica, com a finalidade de atestar se a parte autora apresenta incapacidade total ou parcial, temporária ou definitiva,
fazendo-o com fundamento no art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Nomeio como Perito Judicial o médico Raphael
João Zaupa Júnior, CRM 19.184/PR, especialista em medicina do trabalho, com consultório na Clínica Médica Pax Real, sito
na rua Marechal Candido Mariano Rondon n.º 1837, Centro, Campo Grande MS, CEP 79002-205, telefone (67)3044-8250 e
endereço eletrônico raphaeljoao.zaupa@hotmail.com. As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos no
prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §2º, II e III, do mesmo Código). Fixo honorários periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), que deverão ser recolhidos antecipadamente pelo INSS na forma prevista no art. 8º, §2º, da Lei 8.620/1993. Intime-se
para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias. Comunicado o depósito dos honorários periciais, oficie-se ao perito comunicando
da nomeação e para que, caso aceite o encargo, designe data e local para a realização da perícia médica no(a) requerente,
bem como com a designação de data, intime-se o(a) requerente por carta para comparecimento, bem como os advogados
mediante publicação no diário da justiça. O prazo para apresentação do laudo pericial será de 30 (trinta) dias, a contar do exame
pericial. Com a apresentação do laudo e respondidos eventuais quesitos suplementares, expeça guia de levantamento dos
honorários em favor do perito. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a mesma
no prazo de quinze dias (art. 477, §1º, do Código de Processo Civil) e, posteriormente, tornem os autos conclusos. Ficam desde
já formulados os seguintes quesitos do juízo: 1) o autor é portador de alguma enfermidade ou sofreu acidente do trabalho?
Qual? 2) referida enfermidade impede o exercício de atividade que lhe mantenha o sustento? 3) o impedimento de exercício
de atividade laborativa e temporário ou permanente? 4) o autor poderá ser reabilitado para o exercício de outra atividade
laborativa? qual a modalidade de reabilitação? 5) há redução de capacidade laborativa? 6) qual o grau de instrução do autor? 7)
outros esclarecimentos que o Perito Judicial julgar pertinentes. Cite-se o requerido pessoalmente, na pessoa de seu procurador,
informando-o que poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 dias úteis (art. 183), bem como formular quesitos
e indicar assistentes técnicos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado
cumprido (art. 231, II, Código de Processo Civil). Deixo de designar audiência preliminar nos termos do art. 334 do Código de
Processo Civil, tendo em vista o teor do expediente retro encaminhado pelo NPREV GEAC - GERÊNCIA DE ATUAÇÃO EM
CONTENCIOSO DE MASSA, no qual informa não possuir interesse na realização daquelas audiências. Defiro os benefícios da
gratuidade judiciária à parte autora. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, bem como que em caso
de eventual julgamento de improcedência os honorários periciais aqui fixados deverão ser suportados ao final do processo pelo
Estado de Mato Grosso do Sul, cientifique-se tal ente público do teor desta decisão. Intimem-se.
Processo 0841910-68.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autor: Edivaldo Gomes dos Santos e outro - Ré: Ambiente Empreedimentos Imobiliários Ltda e outro
ADV: FLÁVIO NOGUEIRA CAVALCANTI (OAB 7168/MS)
ADV: JOSÉ GONDIM DOS SANTOS (OAB 9348/MS)
ADV: ELIZETE CORREA DOS SANTOS (OAB 19416/MS)
Expediente: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do TJ/MS para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.
Processo 0842143-60.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autor: Enzo Matheus Dias da Silva
ADV: YAHN DE ASSIS SORTICA (OAB 23450/MS)
Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche
os requisitos dosarts. 319 e 320ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado”. No caso em tela, considerando que a petição inicial não descreve suficientemente os fatos, intimese a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda emenda da petição inicial, com a finalidade de esclarecer a
legitimidade do autor ENZO MATHEUS DIAS DA SILVA, visto que na época dos fatos o mesmo não poderia sofrer qualquer
abalo de ordem moral decorrente dos eventos alegados. Em igual prazo, a parte autora deverá juntar aos autos de documentos
hábeis a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos do representante legal,
devidamente atualizados, bem como extratos bancários e comprovantes de gastos ordinários com água, luz, telefone e cartões
de crédito, dos últimos 03 (três) meses. Com o decurso de prazo ou o cumprimento da determinação, retornem os autos
conclusos na fila de despacho inicial.
Processo 0842576-40.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Marcielene Cardoso de Menezes - Reqda: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
ADV: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO (OAB 11098/MS)
Após os esclarecimentos do Perito Judicial, intimem-se as partes, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, com
posterior conclusão dos autos.
Processo 0842677-04.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Servidão
Autora: Vanessa Castro Ribeiro
ADV: EVA MARIA DE ARAÚJO (OAB 15266/MS)
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha a diligência necessária à expedição do mandado.
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Processo 0843299-25.2016.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Responsabilidade Civil
Reqte: Aparecida Sanches - Reqda: Marialda Goulart de Almeida Pedreira
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: GABRIEL ABRÃO FILHO (OAB 8558/MS)
Vistos etc. Diante das graves alegações do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL à fl. 191, no sentido de que “o termo de
intimação de fl. 112, embora mencione o Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, não foi encaminhado e/ou não chegou
ao seu destino, sendo equivocada a certidão de fl. 117”, determino ao Chefe de Cartório que esclareça a respeito do alegado,
se for o caso, solicitando o concurso da área de tecnologia de informação do E. TJ/MS para verificar o ocorrido. Após, retornem
conclusos para deliberação, na mesma fila de conclusão.
Processo 0843480-84.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autor: Nilson Amarilha de Moura
ADV: LUCAS DE CASTRO CUNHA (OAB 23406/MS)
Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a juntada aos autos de documentos hábeis
a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos pessoais e de eventual cônjuge,
devidamente atualizados, bem como extratos bancários e comprovantes de gastos ordinários com água, luz, telefone e cartões
de crédito, dos últimos 03 (três) meses. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem conclusos na fila de despachos
iniciais.
Processo 0843748-41.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Eder Rodriges do Amaral
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a juntada aos autos de documentos hábeis
a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos pessoais e de eventual cônjuge,
devidamente atualizados, bem como extratos bancários e comprovantes de gastos ordinários com água, luz, telefone e cartões
de crédito, dos últimos 03 (três) meses. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem conclusos na fila de despachos
iniciais.
Processo 0843846-26.2020.8.12.0001 - Monitória - Nota Promissória
Autor: Ramão Carlos Peixoto Zatorre
ADV: CLEIRY ANTÔNIO DA SILVA ÁVILA (OAB 6090/MS)
Vistos etc. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente
instruída por prova escrita (fls. 13/16) sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art.700, I e
II, do Código de Processo Civil). Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado monitório, com prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos pedidos na inicial (art. 701 do Código de Processo Civil), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará
isento de custas (art. 701, §1º, do Código de Processo Civil). Diante da ausência de previsão legal de isenção de honorários
advocatícios, fixo tal verba patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 701 do Código de Processo Civil) para caso
de pronto pagamento, ressalvando eventual majoração em caso de não pagamento. Fica ressalvado ao requerido a utilização
das benesses do art. 916 do Código de Processo Civil, consistente no parcelamento do valor devido mediante depósito imediato
de 30% (trinta por cento), com parcelamento do valor remanescente em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mêss. Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá
oferecer embargos, bem como que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, “constituir-se-á, de pleno direito, o título
executivo judicial” (art. 701, § 2º do CPC/2015). Caso sejam ofertados embargos, colha a manifestação da parte Requerente.
Proceda-se a citação pela via postal (art. 246, I, do Código de Processo Civil).
Processo 0843891-30.2020.8.12.0001 - Monitória - Compra e Venda
Autor: Ticket Serviços S/A
ADV: ANDERSON DURYNEK (OAB 366305/SP)
ADV: CÍCERO BARBOSA DOS SANTOS (OAB 202062/SP)
Vistos etc. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente
instruída por prova escrita (fls. 51/79) sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art.700, I e
II, do Código de Processo Civil). Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado monitório, com prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos pedidos na inicial (art. 701 do Código de Processo Civil), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará
isento de custas (art. 701, §1º, do Código de Processo Civil). Diante da ausência de previsão legal de isenção de honorários
advocatícios, fixo tal verba patamar de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 701 do Código de Processo Civil) para caso
de pronto pagamento, ressalvando eventual majoração em caso de não pagamento. Fica ressalvado ao requerido a utilização
das benesses do art. 916 do Código de Processo Civil, consistente no parcelamento do valor devido mediante depósito imediato
de 30% (trinta por cento), com parcelamento do valor remanescente em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mêss. Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá
oferecer embargos, bem como que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, “constituir-se-á, de pleno direito, o título
executivo judicial” (art. 701, § 2º do CPC/2015). Caso sejam ofertados embargos, colha a manifestação da parte Requerente.
Proceda-se a citação pela via postal (art. 246, I, do Código de Processo Civil).
Processo 0844046-33.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Mirian Pereira dos Santos Matos
ADV: LETÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 25420/MS)
Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a juntada aos autos de documentos
hábeis a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos pessoais (inclusive da
microempresa de fl. 17) e de eventual cônjuge, devidamente atualizados, bem como extratos bancários e comprovantes de
gastos ordinários com água, luz, telefone e cartões de crédito, dos últimos 03 (três) meses. Após, com ou sem manifestação da
parte, retornem conclusos na fila de despachos iniciais.
Processo 0844528-83.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Alexandre Jarcem dos Santos - Réu: Allianz Seguro S.A e outros
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
Expediente: Intimação da parte autora para informar se compareceu à perícia médica agendada para o dia 26/10/2020
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6ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0036988-90.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Antonio Del Bortolo & Cia Ltda - Reqdo: S.A. Antunes Vasconcelos-ME - Romeu e Julieta Doceria e Buffet - Sirlei
Aparecida Antunes Vasconcelos - MARIA LURDES ANTUNES DA SILVA SARETTA
ADV: MARIA SILVIA CELESTINO (OAB 7889A/MS)
ADV: RAFAELA TIYANO DICHOFF KASAI (OAB 11757/MS)
ADV: ROSE HELENA SOUZA DE OLIVEIRA ALMIRON (OAB 12608/MS)
ADV: PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO (OAB 8962/MS)
ADV: JULIANO GUSSON ALVES DE ARRUDA (OAB 15981/MS)
ADV: JESSICA TRABULSI DE CASTRO (OAB 18574/MS)
Ficam as partes NOTIFICADAS de que a partir desta data o processo foi digitalizado e de que o peticionamento somente
poderá ser feito eletronicamente pelo portal de serviços do TJMS, conforme provimento 70/2012.
Processo 0048421-91.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autora: Patricia Almeida de Oliveira
ADV: SILVIA DE LIMA MOURA FIGUEIRA (OAB 10688B/MS)
ADV: JOSÉ LUIZ FIGUEIRA FILHO (OAB 34313/PR)
ADV: JOSÉ LUIZ FIGUEIRA FILHO (OAB 11834BM/S)
1. Com efeito, tem-se que o feito já se encontra julgado e findo em sua fase de conhecimento (fl. 270). E, por sua vez,
quanto a manifestação da parte autora (fls. 279/281), anote-se desde logo que descabe nos autos a execução invertida, uma
vez que em tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de rigor deve-se observar os moldes do art. 534
do NCPC. Entretanto, considerando as inúmeras causas afetos a mesma espécie e que o INSS comparece voluntariamente ao
feito apresentando trazendo cálculo discriminado do débito que entende correto, mostra-se pertinente e cabível a intimação da
autarquia Ré para que, em querendo, apresente o cálculo do débito nos termos da sentença e acórdão, no prazo de 30 dias,
sendo que com a juntada e concordando a autora, deverá formular seu consequente pedido de execução nos termos do art. 534
do NCPC, instruindo com tal cálculo, posteriormente. 2. No mais, no tocante a manifestação do INSS às fls. 276/277, anote-se
que a Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS, em parecer lavrado nos autos do Procedimento nº 126.152.0043/2020, indicou
que o pagamento das custas processuais pelo INSS não está sujeito a sistemática dos Precatórios Judiciais (art. 100 da CF),
haja vista que a natureza do crédito é tributário e não judicial. Por conseguinte, as custas processuais devem ser pagas pelo
INSS ao final da lide e por meio da guia de fls. 273/274, conforme prevê o art. 24, §2º da Lei nº 3.379/09, sob pena de inscrição
do débito em dívida ativa, a teor dos arts. 17 e 21 do mesmo Códex. Assim, descabe acolher o pleito de fls. 276/277, cabendo ao
INSS recolher as custas processuais finais, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.
Processo 0800014-06.2021.8.12.0001 (apensado ao Processo 0027730-76.2000.8.12.0001) - Embargos à Execução Nulidade / Inexigibilidade do Título
Embargte: Marluce Pimentel Duailibi
ADV: MAURICIO DUAILIBI (OAB 2538/MS)
3. ISSO POSTO, nos termos do art. 485, VI do NCPC JULGO EXTINTO o presente procedimento de IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deduzido por MARLUCE PIMENTEL DUALIBE contra o FABIO DE OLIVEIRA CAMILO, já
qualificados. Encaminhe-se a inicial deste procedimento (pp. 01/07) aos autos em apenso (0027730-76.2000.8.12.0001), onde
deverá a matéria ser apreciada. Após, venham aqueles autos cls.
Processo 0805261-07.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Pro Alerta Monitoramento e Serviços Ltda
ADV: ADEMAR OCAMPOS FILHO (OAB 7818/MS)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 178 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC Videoconferência para o dia 16/03/2021 às 13:40h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da
plataforma “Cisco Webex Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo
conciliador nos autos contendo link e senha para acesso. Intimação do(a) autor para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s)
diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o boleto ser emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas
de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária.
Processo 0806816-54.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Por Terceiro Prejudicado
Autor: Francisco Otaviano Wehling Ilgenfritz - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: CRISTIANE RUIZ DE LIMA ILGENFRITZ (OAB 11044/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: DOROTI BORGES JUSTINO (OAB 9080/MS)
Ficam as partes INTIMADAS da certidão de fl. 324 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 16/03/2021 às 13:00h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0807253-42.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Reqte: M.G.S.
ADV: JAYME DE MAGALHÃES JUNIOR (OAB 12494/MS)
Desta feita e considerando que inexistiu nestes autos pagamento da obrigação, tem-se por deferir a penhora no rosto dos
autos declinados à p. 131 art. 860 do NCPC. Assim, expeça-se mandado e/ou expediente pertinente, bem como solicite-se ao
Juízo da lide da constrição a informação quanto ao atual estágio dos autos e a existência de eventual valor disponível ao ora
devedor naqueles feitos para posterior transferência em razão da penhora.
Processo 0808332-80.2018.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Bruna Therezo Canazarro - Réu: Ympactus Comercial S/A. e outros
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
Fica a parte autora INTIMADA acerca do envio das Cartas Precatórias de fls. 454-455, a fim de providenciar o seu
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cumprimento sendo que a comprovação de eventuais despesas concernentes ao cumprimento do ato, se devidas, deverá ser
realizada no juízo deprecado, bem como para acompanhar o andamento da deprecata remetida via MALOTE DIGITAL para as
comarcas de Vila Velha/ES e Vitória/ES
Processo 0809394-92.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Sandra Brigido da Cruz Evangelista - Réu: Banco Itaú Bmg Consignado S/A
ADV: RÉGIS SANTIAGO DE CARVALHO (OAB 11336B/MS)
ADV: REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 18897/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
1. À vista do teor da certidão retro, renove-se a requisição de informações quanto ao ofício de p. 208, cabendo ser entregue
ao Gerente Geral por mandado e com a advertência expressa ao mesmo para providenciar o envio das informações solicitadas
aos autos no prazo de 20 dias.
Processo 0810076-42.2020.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: Abc Serviços e Comércio de Oxigênio Eireli
ADV: WERTHER SIBUT DE ARAÚJO (OAB 20868/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE (OAB 21623/MS)
Fica a parte autora ciente da juntada do mandado nas f. 71-72 acerca do cumprimento negativo da apreensão.
Processo 0813312-02.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Evicção ou Vicio Redibitório
Autor: Kleber Pereira da Silva
ADV: WILLIAN WAGNER MAKSOUD MACHADO (OAB 12394/MS)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 123 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC Videoconferência para o dia 15/03/2021 às 16:40h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da
plataforma “Cisco Webex Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo
conciliador nos autos contendo link e senha para acesso.
Processo 0813450-66.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Lucilia Lemes
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 71 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 15/03/2021 às 17:40h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0815223-49.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - PASEP
Autor: Daniel Alves de Souza - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: EDSON JOSÉ DA SILVA (OAB 14147/MS)
Ficam as partes INTIMADAS da certidão de fl. 257 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 15/03/2021 às 17:20h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0818757-98.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0818825-48.2020.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Empréstimo consignado
Autora: Zenir de Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Logo, mantêm-se a decisão recorrida. 2. Assim, remetam-se o feito ao E. TJMS, para apreciação da apelação interposta,
com as anotações legais de estilo.
Processo 0822218-15.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Carlos Damião Neves Sandim - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
1. À vista das argumentações já expostas e documentos já juntados, especifiquem as partes as provas que efetivamente
ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão e indeferimento.
Processo 0823661-64.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Autora: Associação Alphaville Campo Grande 4
ADV: PAULO GUILHERME GUTTIERREZ MARIOSA (OAB 18382/MS)
ADV: CRISTIANE BATISTA ALVES (OAB 18620/MS)
ISSO POSTO, acolhe-se o pedido de pp. 91/92 e com base no art. 485, VIII do NCPC JULGA-SE EXTINTO este feito sem
resolução do mérito.
Processo 0824107-09.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: U.C.D.B.U.
ADV: KAREN GIULIANO SOARES (OAB 18394/MS)
ADV: LETÍCIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI (OAB 9764/MS)
ADV: ADRIANE CORDOBA SEVERO SAMUDIO (OAB 9082/MS)
1. Com efeito, à vista da diligência anterior de busca de bens que restara infrutífera do pedido da parte Credora e
considerando que se mostra pertinente para a solução do litígio, cobre-se informação junto à Receita Federal solicitando o rol de
bens declarados pela parte demandada que constem dos cadastros do aludido órgão estatal junto a última declaração prestada.
Após, com as informações, ciência a parte exequente.
Processo 0824293-61.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Ana Flavia Martines Gomes e outros - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: ALEXANDRE OLIVEIRA (OAB 18951/MS)
ADV: DAVID DOS SANTOS MAGALHÃES (OAB 22130/MS)
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ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
1. Com efeito, observar-se da manifestação de p. 182, perdeu-se o objeto quanto a pleito de liberação de valores afetos as
autoras menores, considerando a desistência do aludido pedido no tocante a ‘Maycon’ e “Maria’. Outrossim, quanto ao menor
Nauan foi noticiado o óbito da sua genitora. Logo, e para fins de regularização da representação processual, junte a aludida
parte autora o respectivo termo de guarda (definitivo ou provisório) quanto a noticiada representante do menor para fins de
outorga de procuração representando o mesmo (p. 189), sob pena de não conhecimento do pleito de p. 188 15 dias. 2. No
mais, quanto ao pleito de liberação de ‘honorários contratuais’ no tocante aos valores atinentes as autoras menores - quiçá no
percentual deduzido em uma ação singela como a presente apresente o requerente o alvará judicial para a aludida contratação
em 15 dias, ou informe em sendo o caso a inexistência de tanto. 3. Após, em cumprido o item ‘1’ e ‘2’, ou certificado sua inércia/
não cumprimento, então, ao MP quanto ao aludido pleito.
Processo 0828166-98.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Claudinei Santos de Alencastro
ADV: LUAN CAIQUE DA SILVA PALERMO (OAB 24021/MS)
ADV: MÁRCIO SOUZA DE ALMEIDA (OAB 15459/MS)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 87 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 16/03/2021 às 14:00h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0829608-02.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Jucemar Gomes Pepi
ADV: FERNANDO MACENA CARDOSO (OAB 332180/SP)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 34 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 16/03/2021 às 13:20h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0830612-11.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Dalva Ferreira de Oliveira Romeu
ADV: LUCIO FLAVIO ROCHA JUNIOR (OAB 23525/MS)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 76 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 15/03/2021 às 16:20h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0830938-68.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Giovanna Diogo Braga Ferreira
ADV: EDYLSON DURÃES DIAS (OAB 12259/MS)
ADV: ALYNE FRANÇA MOTA (OAB 19145/MS)
1. Anote-se a AJG, p. 60. 2. Em sendo pertinente e cabível a espécie cite-se a parte demandada para audiência de
conciliação/mediação, nos termos do art. 334 do NCPC com as advertências de praxe, inclusive quanto ao art. 335 do NCPC. Ao
cartório para designar data, onde deverão comparecer as partes/procuradores com poderes para transigir.
Processo 0834192-15.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autora: Simone Alexandre Ortiz
ADV: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES (OAB 9059/MS)
Fica a parte autora INTIMADA da certidão de fl. 166 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC Videoconferência para o dia 15/03/2021 às 17:00h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da
plataforma “Cisco Webex Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo
conciliador nos autos contendo link e senha para acesso.
Processo 0835222-22.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Luan Oliveira Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: GILBERTO MARIN DAUZACKER (OAB 20040/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Dessa forma, intime-se a parte demandada para providenciar o depósito da verba honorária como já determinado, e, por
sua vez, nomeia-se como perito, independente de compromisso, o Dr. Marcelo Luis Brandão Vilela, médico estabelecido na Rua
João Pedro de Souza, 33 (f.3306-7977), nesta Capital. Intime-o quanto a nomeação/encargo e para apresentar concordância
com a nomeação e data para realização da perícia, no prazo de 60 dias, a fim de intimar as partes quanto a data estipulada. Com
a data, ciência às partes. No mais, nos termos do art. 465, § 1.º, II, III do NCPC, faculto às partes a indicação de assistentes
técnicos e formulação de quesitos. E, desde logo, por seu turno, fica estipulado como quesitos do Juízo: 1) a parte demandante
sofreu lesões em virtude do acidente de trânsito noticiado na exordial ? 2) Que lesão (lesões) ? 3) A(s) lesão(ões) e/ou moléstia
advinda do acidente trouxe incapacidade à parte autora ou debilidade de membro, sentido ou função ? Qual incapacidade/
debilidade ? E, em sendo o caso, fora esta temporária ou permanente ? E, em permanente/definitiva esta seria total ou parcial ?
4) E, em sendo parcial, qual o grau/percentual de incapacidade ? 5) E, segundo a tabela de incapacidade da prevista na MP nº
451/2008 e Lei nº 11.945/2009, na opinião do Sr. Perito qual seria a incapacidade gerada ?
Processo 0835823-33.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
Autor: Renan Carneiro Chaves - Réu: Canil Itamaracá Ltda Me - Plaenge Empreendimentos Ltda e outro
ADV: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 331/MS)
ADV: GISELE CRISTINA DA CRUZ (OAB 16233/MS)
ADV: KELLY CRISTINA DA SILVA MELGAR (OAB 20447/MS)
ADV: ANDERSON FRANCISCO DE NOVAIS (OAB 16300/MS)
ADV: JOÃO PEDRO PALHANO MELKE (OAB 14894/MS)
ADV: FLAVIO GONÇALVES SOARES (OAB 14443/MS)
ADV: FERNANDA FERNANDES ESCOBAR (OAB 21277/MS)
ADV: RODRIGO MARTINS ALCÂNTARA (OAB 8158/MS)
3. ISSO POSTO, à vista do deferimento da prova testemunhal, intimem-se o demandante e as demandados ‘Vanguard’ e
‘Plaenge’ para que, no prazo de 15 dias, juntem aos autos o rol das testemunhas que pretendem ouvir em audiência, atentandose para o máximo de 03 testemunhas por parte, sob pena de preclusão. No mais, intime-se o demandante e os demandados
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‘Vanguard’ e ‘Plaenge’ para que, em igual prazo, juntem aos autos todos os documentos que entenderem necessários ao
deslinde do feito, sob pena de preclusão e indeferimento.
Processo 0836309-76.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Cacciari e Cacciari Agropecuária e Participações Ltda - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia
S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RODRIGO GOMES NABUCO (OAB 210359SP)
Ficam as partes INTIMADAS da certidão de fl. 216 quanto à designação de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 16/03/2021 às 14:20h, a ser realizada por meio de Sistema de Videoconferência, através da plataforma “Cisco Webex
Meetings”, fornecida pelo CNJ, conforme informações que serão liberadas posteriormente pelo conciliador nos autos contendo
link e senha para acesso.
Processo 0837149-62.2015.8.12.0001 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia
Reqte: Humberto Pereira da Silva
ADV: MOISES GRACILIANO ARGUELHO (OAB 4578/MS)
Fica a parte autora intimada a, em 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos mandados juntados às fls. 135-138, como ato
negativo.
Processo 0838797-38.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Goreti da Conceição
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
1. Com efeito, anote-se a AJG à parte autora (pp. 161/167). 2. E, em sendo pertinente e cabível a espécie cite-se a parte
demandada para audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334 do NCPC com as advertências de praxe, inclusive
quanto ao art. 335 do NCPC. Ao cartório para designar data, onde deverão comparecer as partes/procuradores com poderes
para transigir.
Processo 0839733-34.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Nulidade / Inexigibilidade do Título
Autor: Dw Serviços Automotivo Ltda Epp - Réu: Digital Factoring Fomento Comercial Ltda - Banco Bradesco S/A e outro
ADV: ERNESTO BORGES NETO (OAB 6651B/MS)
ADV: LUIS RENATO ADLER RALHO (OAB 7693/MS)
ADV: NELSON PASSOS ALFONSO (OAB 8076/MS)
ADV: JOSÉ ANTÔNIO VEIGA (OAB 11880/MS)
ADV: NELSON KUREK (OAB 21182/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
3. ISSO POSTO, desde logo, DECLARO a ilegitimidade passiva do demandado BANCO BRADESCO S/A e, com base no
artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, relativamente a tal réu. No mais, condenase a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do Banco Bradesco S/A, que à vista da natureza e
singeleza da demanda, do trabalho desenvolvido e grau de zelo do advogado, fixam-se, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do
NCPC, em R$ 1.000,00. Consigna-se, contudo, que resta suspensa a execução de tal parcela relativamente à parte autora,
tendo em vista que litiga sob o pálio da AJG, não tendo sobrevindo aos autos qualquer fato apto a determinar a modificação
do entendimento de p. 47 quanto ao deferimento das benesses da AJG à parte autora. Outrossim, conforme indicado no bojo
da presente decisão, intime-se o Estado de Mato Grosso do Sul quanto à presente decisão e para, em querendo e existindo
perito tecnicamente habilitado a proceder à perícia propalada em seus quadros, indicar funcionário para a realização da perícia
grafotécnica 10 dias. Todavia, caso não haja a aludida indicação por parte do Estado, nomeia-se, desde logo, como perito,
independente de compromisso, a empresa VCP - Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia, que deverá ser cientificada na pessoa
de um dos seus sócios proprietários, com sede à Rua 13 de Maio nº 2.500, 13º andar, sala 1307, Centro, CEP 79002-923,
nesta Capital, telefone (067) 3382-3470. Intime-o quanto a nomeação/encargo e em caso de concordância apresente proposta
de honorários, com posterior ciência às partes e Estado, consignando-se que, como dito, os honorários deverão ser pagos ao
final da lide. Após, sem discordância quanto a proposta de honorários, intime-se o Sr. Perito para que designe data para início
da perícia propalada, dando ciência as partes, sendo assinado ao perito o prazo de 60 dias para apresentação do laudo em
Cartório. Com a sua vinda, intimem-se as partes para que se manifestem sobre ele. No mais, nos termos do artigo 465, § 1.º, II,
III do CPC/2015, faculta-se às partes a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos.

7ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0004534-91.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A - Exectdo: Assis dos Santos Cruz
ADV: MARCELO RADAELLI DA SILVA (OAB 6641B/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: WANDERLEY COELHO DE SOUZA (OAB 2922/MS)
Despacho: Conforme extrato de consulta ao sistema Renajud, verifica-se que não foram localizados veículos em nome do
devedor. Da mesma forma, em consulta ao sistema do BacenJud, documentada por meio do extrato anexo, cuja juntada se
determina, verifica-se que não houve sucesso no bloqueio on-line determinado. Nos termos dos artigos 517 e 782, §3º, expeçase certidões ao credor para que promova o protesto do título e inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito Por fim, intimese o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens para penhora ou requerer a suspensão da execução, se
for o caso. Int.
Processo 0008211-85.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Evandro Mombrum de Carvalho - Exectda: Sandra Maria Klaus
ADV: JOÃO CARLOS KLAUS (OAB 9286/MS)
ADV: EVANDRO MOMBRUM DE CARVALHO (OAB 4448/MS)
NOTA DE CARTÓRIO: intima-se a parte requerente para se manifestar acerca da juntada do mandado de fls. 82/83.
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Processo 0035807-35.2004.8.12.0001/01 (001.04.035807-1/00001) - Cumprimento de Sentença
Exeqte: Nelson Nogueira Quelho - Alessandro Klidzio - Exectdo: Élio Ce
ADV: ALESSANDRO KLIDZIO (OAB 8614/MS)
ADV: LUIZ FELIPE D’ORNELLAS MARQUES (OAB 9090/MS)
ADV: JAASIEL MARQUES DA SILVA (OAB 5337B/MS)
NOTA DE CARTÓRIO: intima-se a parte autora para requerer o que de direito.
Processo 0056200-68.2010.8.12.0001 (001.10.056200-1) - Cumprimento de sentença - Pagamento
Reqte: Viação Cidade Morena Ltda - Exeqte: Reinaldo Martins de Oliveira - Reqdo: Edgar Rodrigues Pereira
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
ADV: REINALDO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 5596B/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
Sentença: Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 574-575
e fl. 579, pelos credores Viação Cidade Morena Ltda e Reinaldo Martins de Oliveira e pelo devedor Edgar Rodrigues Pereira
e declaro, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, extinto o presente processo. Em vista do
acordado entre as partes, homologo a desistência do prazo recursal. Expeça-se alvará novamente o alvará já deferido à fl. 576,
observando-se os dados bancários informados á fl. 589. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0065210-05.2011.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Terezinha Soares da Gama - Reqdo: Empresa Viação Cidade Morena Ltda - Denunciado: Nobre Seguradora do Brasil
S/A
ADV: JOÃO MARIA DA SILVA RAMOS (OAB 6259B/MS)
ADV: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB 23748/PE)
ADV: RAFAEL GRANDINI (OAB 16602/MS)
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
NOTA DE CARTÓRIO: intima-se as partes acerca da designação de audiência de instrução e julgamento para a data de
07/07/2021 Hora 14:00, Local: Sala padrão - 7ª Vara Cível.
Processo 0066072-10.2010.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Eli de Lima - Exectdo: Marcelo Moreira da Silva
ADV: LUCIANO DE MIGUEL (OAB 6600/MS)
ADV: ANTÔNIO ADONIS MOURÃO JÚNIOR (OAB 10371/MS)
ADV: MARCELO REBUÁ DOS SANTOS (OAB 9861/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL (OAB 15415/MS)
NOTA DE CARTÓRIO: Intima-se a parte autora para requerer o que de direito.
Processo 0102189-73.2005.8.12.0001/01 (001.05.102189-8/00001) - Cumprimento de Sentença
Reqte: Antônio Vieira - Exeqte: Odimir Pinto - Reqdo: Oady Maximus Malty - Terezinha de Jesus Escobar Malty
ADV: LUCIO FLÁVIO DE ARAUJO FERREIRA (OAB 11739/MS)
ADV: ANTÔNIO VIEIRA (OAB 3044/MS)
ADV: TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO (OAB 11903/MS)
Despacho: Junte-se nestes autos cópia do acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos da Impugnação ao Cumprimento de sentença, bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado (fls. 133-136/
autos em apenso). Em vista da decisão proferida pelo E. TJMS que anulou o presente Cumprimento de Sentença desde a
citação por edital de fls. 115 e seguintes, intime-se o devedor, na pessoa de seu procurador (procuração autos em apenso) pelo
Diário Oficial, para que no prazo legal dê cumprimento à sentença, procedendo ao pagamento da quantia no prazo de 15 dias,
devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, nos termos do título judicial, até a data do depósito, sob pena do valor
ser acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do artigo 523 e §1º e seguintes do Novo Código de Processo
Civil. Intime-se, ainda, que o prazo para a impugnação ao presente cumprimento fluirá a partir do término do prazo anterior
independentemente de nova intimação, nos termos do artigo 525 do mesmo codex. Traslade-se para estes autos cópia da
procuração outorgada pelo devedor juntada nos autos em apenso. Intimem-se.
Processo 0121658-37.2007.8.12.0001 (001.07.121658-9) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Reqte: João Ari Souza de Oliveira - Reqda: Maria da Graça Andreoli Correa - Alithea Andreoli Corrêa
ADV: IBRAHIM AYACH NETO (OAB 5535/MS)
Decisão: os termos do artigo 782, §3º, expeça-se certidões ao credor para que promova o protesto do título e inscrição junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Desentranhe-se a petição de fls. 172/174 devolvendo-a ao subscritor, a fim de observar o
disposto no artigo 102-A das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de MS. Após, nos termos do artigo 921, inciso III, do
CPC, defiro a suspensão do feito conforme requerida pelo prazo de 1 ano durante o qual restará suspenso, também, o prazo
prescricional (§1º do artigo 921), sendo que após fluirá o prazo para a prescrição intercorrente (§4º). Aguarde-se em arquivo
ulterior manifestação da parte interessada. Intimem-se.
Processo 0800072-09.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autora: Maria Helena Lemos Mendes
ADV: LEANDRO MENDES AUGUSTO (OAB 18264/MS)
Intima-se a parte autora que foi designada Sessão Virtual de Conciliação - Art. 334 CPC/2015 para o dia 11/03/2021 às
15:40h, sendo que o link será disponibilizado nos autos
Processo 0800507-80.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Rafael Santana Nascimento
ADV: PEDRO DE OLIVEIRA GUEIROS (OAB 15735/MS)
ADV: GABRIEL GODOI DE PAULA (OAB 17343/MS)
ADV: AYRON DOUEIDAR SANDIM (OAB 23089/MS)
Decisão: Em face do exposto, defiro em parte o pedido de tutela antecipada, tão somente para determinar ao réu que
se abstenha de proceder a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes relativamente ao débito discutido
nestes autos enquanto perdurar o presente processo de conhecimento. Designe-se audiência de conciliação nos termos do
artigo 334 do Código de Processo Civil a qual será realizada por videoconferência, junto ao CEJUSC/TJMS, telefons 33173973 e 3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETNG”, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ
por conciliadores ou mediadores vinculados ao CEJUSC e ao presente juízo. Cite-se o réu para que compareça ao ato virtual
acompanhado de advogado ou defensor público (art. 334, § 9º, CPC), destacando que o prazo de defesa será contado nos
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termos do artigo 335 do CPC. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Intima-se quanto à desiganação da audiência
para o dia 11/03/2021 às 16:00, cujo link será disponbilizado nos autos.
Processo 0801026-89.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Matheus Henrique Rocha de Almeida - Réu: Avon Comésticos Ltda
ADV: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO (OAB 157407/SP)
ADV: RAMON RICARDO NASCIMBEM DE PAULA (OAB 21171/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de apelação e documentos
juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0807836-80.2020.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: Carmelo Gonzalez e outro
ADV: DALILA BARBOSA SOARES (OAB 16608/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0809739-87.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Douglas Machado Acosta - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: VIVIAN FERNANDES ACOSTA (OAB 14558/MS)
ADV: ALINE BENVINDA FIGUEIREDO (OAB 19576/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0810322-09.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Imissão
Autor: Oswaldo Diácopulos - Réu: Heloísio Rodrigues
ADV: CLEYTON BAEVE DE SOUZA (OAB 18909/MS)
ADV: FERNANDO FRIOLLI PINTO (OAB 12233/MS)
DEcisão fls. 166/167: (...) Como ponto controvertido da Ação de Usucapião fixo a comprovação da posse mansa e pacífica
dos autores no imóvel objeto da demanda, como se donos fossem bem como o tempo da posse. E, como ponto controvertido da
Ação de Imissão na posse fixo a comprovação da titularidade do domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial e a posse
injusta exercida pelo réu. Defiro a produção de prova oral consiste na oitiva de testemunhas que deverão ser arroladas no
prazo de 10 dias contados da intimação desta decisão, salvo se já apresentado o rol, cabendo ao advogado da parte informar
ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência nos termos do artigo 455 do CPC. Indefiro o
depoimento pessoal do réu (fl 55/56) uma vez que prescindível para o deslinde da lide, haja vista que a oitiva das testemunhas
é suficiente para tanto. Designe-se data para realização de audiência conjunta de instrução em ambos os feitos. Junte-se cópia
desta decisão nos autos em apenso da Ação de Imissão na posse nº 0810322-09.2018.8.12.0001.
Processo 0813425-87.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Condomínio Parque Ciudad de Vigo - Exectdo: Hudson Ramires Vaz
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO (OAB 987654/MS)
ADV: LUIZ AUGUSTO GARCIA (OAB 7794/MS)
NOTA DE CARTÓRIO: intima-se a parte autora para requerer o que de direito.
Processo 0814549-08.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Igor Leiva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LUCIANA PAZ NANTES (OAB 14448/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Intime-se a subscritora da petição de f. 169 para juntar aos autos procuração com poderes para receber e dar quitação, a fim
de levantar os valores depositados nos autos.
Processo 0814576-88.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Matheus Arruda Santos França - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Tendo em vista o cumprimento voluntário da sentença, defiro o levantamento dos valores depositados à f. 198, em favor dos
credores, consoante requerido às f. 211-2, mediante TED. Após, arquivem-se os autos.
Processo 0814644-43.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Juros/Correção Monetária
Reqte: Café Bebe Bem Ltda. - Reqdo: Lauro Pereira Rodrigues e outro
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: GUILHERME HENRIQUE GARCIA MOREIRA (OAB 16456/MS)
ADV: CLEYTON BAEVE DE SOUZA (OAB 18909/MS)
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0816149-64.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Joirson Sebastião Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: ÉRICSON DE BARROS COSTA (OAB 16939/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Tendo em vista o cumprimento voluntário da sentença, defiro o levantamento dos valores depositados à f. 147, em favor dos
credores, consoante requerido à f. 149, mediante TED. Após, arquivem-se os autos.
Processo 0816522-95.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Murilo Antonio Quintas Martins - Ré: Patrícia Ortiz Pereira
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: WILLIAM DA SILVA PINTO (OAB 10378/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITO (OAB 19709/MS)
ADV: FERNANDA MAYUMI MIYAWAKI (OAB 21800/MS)
ADV: LARA COELHO DE SOUZA PEREIRA (OAB 24025/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0816721-54.2018.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Gilson Pereira da Costa - Marta Cunha de Araújo da Costa
ADV: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 9938/MS)
Intima-se a parte autora quanto à juntada da Carta Precatória de fls. 363-373.
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Processo 0818940-06.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Promessa de Compra e Venda
Autor: Galeno Rosalino Rezende - Celma Otavio Freire - Réu: Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADV: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES (OAB 3291/MS)
ADV: KATIUSCIA DA FONSECA LINDARTEVIZE (OAB 14649/MS)
ADV: GUSTAVO MARQUES FERREIRA (OAB 7863/MS)
ADV: ANTÔNIO FERREIRA JÚNIOR (OAB 7862/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0819116-53.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Munira Rahal Costa - Réu: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
ADV: JULIANO MATEUS DALLA CORTE (OAB 10775/MS)
ADV: LUCIANA GOULART PENTEADO (OAB 167884/SP)
ADV: WÉLLDER ALVES DONATO (OAB 16247/MS)
ADV: ÍTALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (OAB 7413O/MT)
ADV: CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 9834/MS)
ADV: RAPHAEL JOAQUIM GUSMÃO (OAB 13671/MS)
ADV: LUIZ TAINÃ GOMES (OAB 18398/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0820387-05.2014.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Reginaldo dos Santos Oliveira - Reqdo: Center Credi Representações LTDA - EPP - Sabemi Seguradora S/A
ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0820624-63.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Lizon Leite Carrapateira - Réu: Banco BMG S/A
ADV: INEIDE BARBOSA DE ARAUJO GUIMARAES (OAB 23689/MS)
ADV: JOSÉ THEÓDULO BECKER (OAB 7483/MS)
ADV: SÉRGIO GONINI BENÍCIO (OAB 23431A/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0820974-51.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Dirlei Gamarra de Lima - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LUCIANA PAZ NANTES (OAB 14448/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Tendo em vista o cumprimento voluntário da sentença, defiro o levantamento dos valores depositados à f. 249, em favor dos
credores, consoante requerido à f. 243, mediante TED. Após, arquivem-se os autos.
Processo 0821988-41.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito
Autora: Paula Florencio Pio - Réu: Banco Itau Bmg S/A
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0822605-64.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Planos de Saúde
Reqte: Vinicius Felix Duchini Kertis - Ré: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico
ADV: WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO (OAB 11098/MS)
ADV: THAYS DE CASTRO TRINDADE VIOLIN (OAB 15879/MS)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0823441-08.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Nulidade
Reqte: Antônia Suélen da Silva Guimarães - Reqdo: Gelson de Souza Fagundes e outro
ADV: ANTÔNIA SUÉLEN DA SILVA GUIMARÃES (OAB 20252/MS)
ADV: LÊNINA ARMÔA (OAB 20241/MS)
ADV: FELIPE MATTOS REIS (OAB 22506/MS)
ADV: ÉLCIO ANTÔNIO NOGUEIRA GONÇALVES (OAB 7512/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0825776-58.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reajuste de Prestações
Reqte: Isadora Latronico Domingos - Reqdo: Anhanguera Educacional Participaçoes S.A.
ADV: NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO (OAB 3512/MS)
ADV: ARMANDO MICELI FILHO (OAB 48237/RJ)
ADV: LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES (OAB 8270/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte requerida para se manifestar acerca do pedido de desistência apresentado. Prazo: 15
Dias.
Processo 0826080-91.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Exeqte: Valdemir Simão Ferreira - Exectda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: ELEILSON DE ARRUDA AZEVEDO LEITE (OAB 12555/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUCAS DE CASTRO CUNHA (OAB 23406/MS)
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Em vista a satisfação do débito noticiada nos autos, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo
Civil, declaro extinto o presente Cumprimento de sentença proposto por Valdemir Simão Ferreira em face de Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.
Processo 0830274-71.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Condomínio Edifício Riviera
ADV: GUILHERME YOSHIMITSU ARAKAKI (OAB 19657/MS)
ADV: RICARDO HISSAMITSU ARAKAKI (OAB 13508/MS)
ADV: LENITA BRUM LEITE PEREIRA (OAB 685/MS)
NOTA DE CARTÓRIO: intima-se a parte autora para requerer o que de direito.
Processo 0830340-80.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Reqte: Ayde dos Santos Moura - Reqdo: Unimed Dourados - Ms Cooperativa de Trabalho Médico
ADV: HELENA CLARA KAPLAN (OAB 12326/MS)
ADV: ROALDO PEREIRA ESPINDOLA (OAB 10109/MS)
Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento (fls. 237/248). Intime-se a autora para que se manifeste sobre a
contestação e documentos anexos.
Processo 0832116-52.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fernando dos Santos Nantes - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0832310-91.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Sumaya Marques Rosa da Conceição - Reconvinte: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Reqdo: SAMIR DA
CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADV: HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS (OAB 10092/MS)
ADV: HORENCIO SERROU CAMY FILHO (OAB 10248/MS)
ADV: ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS (OAB 9432/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 0832766-65.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Terezinha Rodrigues da Silva - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: KATIENY GOMES BORTOLETO (OAB 23418/MS)
ADV: MIKHAIL OLEGÁRIO MONTEIRO (OAB 21315/MS)
ADV: MARCELO FRANCISCO MOCCELIN (OAB 19976/MS)
ADV: LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103997/MG)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0832836-82.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Loide da Costa Bragança de Oliveira - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0833233-15.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autor: Basílio Franscisco - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Nota do Cartório: Intima-se as partes acerca da perícia agendada para o dia 05/02/2021, às 14 horas, no escritório do Dr.
Vinicius Alexandre Coutinho, sito a Rua 13 de Maio, nº 2500, sala 1307, nesta urbe, fone: 3389-3000. Intima-se a requerida para
que entregue em cartório o contrato original, conforme requerimento do perito. Intima-se a parte autora para que preencha o o
questinário do perito, conforme fls. 264-267.
Processo 0833881-58.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Alexsandra dos Anjos Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (OAB 19194O/MT)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Tendo em vista o cumprimento voluntário da sentença, defiro o levantamento dos valores depositados à f. 204, em favor dos
credores, consoante requerido à f. 214, mediante TED. Após, arquivem-se os autos.
Processo 0836033-45.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Nulidade / Inexigibilidade do Título
Autora: Marina Helena dos Santos - Réu: Localiza Rent a Car S.A.
ADV: KAROLINE CORREA DA ROSA (OAB 20544/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0838386-92.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Célio Antonio Albano - Ré: Célia dos Santos Medeiros Albano - Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues
ADV: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FREITAS (OAB 6204/MS)
ADV: FERNANDO CÉSAR FIGUEIREDO SANTIAGO (OAB 12244/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar as contestações e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0838893-24.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Print e Copy Equipamentos e Serviços Ltda - Epp. - Réu: Simpress Comércio Locação de Serviços S/A - Ricoh Brasil
S.A.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: FERNANDA MARTIN DEL CAMPO FURLAN (OAB 219541/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: JANE RESINA FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 4504/MS)
ADV: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON (OAB 6355/MS)
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NOTA DE CARTÓRIO: intima-se as partes para ciência da certidão de fl. 356 e extrato de fls. 357/358 (andamento de Carta
Precatória).
Processo 0840670-49.2014.8.12.0001 (apensado ao Processo 0102189-73.2005.8.12.0001) - Impugnação ao
Cumprimento de Sentença - Nulidade
Impugte: Oady Maximus Malty - Impugdo: Odimir Pinto - Antônio Vieira
ADV: TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO (OAB 11903/MS)
ADV: LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA (OAB 11739/MS)
ADV: ANTONIO VIEIRA (OAB 3044/MS)
Despacho: Traslade-se cópia da referida decisão e respectiva certidão de trânsito em julgado para os autos do Cumprimento
de Sentença em apenso. Após, arquivem-se os autos com observância das formalidades legais. Intimem-se.
Processo 0843592-53.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Dircineia Regina Vieira Saavedra
ADV: GIL ANTONIO VIEIRA (OAB 16400/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0843592-53.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Dircineia Regina Vieira Saavedra
ADV: GIL ANTONIO VIEIRA (OAB 16400/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0844694-52.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Luzia Jesus da Silva - Réu: Banco Itau Bmg Consignado S.a. e outro
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: ELTON LOPES NOVAES (OAB 13404/MS)
ADV: DANIELE BATTISTOTTI BRAGA (OAB 21237A/MS)
Nota do Cartório: Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e documentos juntados.
Prazo: 15 dias.
Processo 8000798-39.2020.8.12.0800 - Procedimento Comum Cível - Imissão na Posse
Autora: Samara Yasser Yassine Dalloul
ADV: RICARDO EDGARD DA SILVA (OAB 14674/MS)
DECISÃO DE F. 330-331: (...) 2. Nesse passo, face os reiterados adiamentos do retorno do atendimento presencial no
judiciário, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o rito às necessidades e
peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334, do Novo Código de
Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois que é facultada
sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio constitucional da
celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3. Cite-se e intimese a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo Código de
Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. 5. Com o
retorno do expediente forense, adotem-se providência para a livre distribuição do feito. DESPACHO DE F. 335: Publique-se a
decisão de fls. 330/331. Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido às fls. 332.

8ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2021
Processo 0800564-98.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Vanessa Gomes Longen
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
Trata-se de demanda ajuizada por Vanessa Gomes Longen em desfavor da ISCP - Sociedade Edcuacional Ltda
(Universidade Anhembi), ambos devidamente qualificados, onde aduziu, em síntese, que em 11/01/2021 foi surpreendida com
uma negativação de seu nome, a qual, foi apontada pela ré. Assentou que, em consulta ao órgão de restrição ao crédito
SERASA, constatou que a negativação se deu em razão de um débito com vencimento em 07/11/2019 no valor de R$ 1.653,00
(mil e seiscentos e cinquenta e três Reais), entretanto, afirmou que referida parcela foi devidamente quitada em 08/11/2019.
Assim, em sede de tutela de urgência, em caráter incidental, requer os efeitos da tutela, para que a parte ré seja compelida
a retirar seu nome dos órgãos restritivos - (f. 01-06). É o relatório. Passo a decidir: Nos termos do artigo 300 do Novo CPC, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco de resultado útil ao processo. Isto é, necessário que se verifique a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora.
In casu, reputo presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, porquanto o documento à f. 17, demonstra
realmente ter quitado com a fatura com vencimento em 07/11/2019, porém, mesmo adimplida, consta em apontada em cadastro
de inadimplentes, consoante se extrai à f. 14-16. Outrossim, resta certo que a demora na prestação jurisdicional (perigo da
demora) poderá implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista obstaculizar crédito pessoal,
em razão de apontamento, o qual, por ora, não possui lastro. Finalmente, não há qualquer receio da irreversibilidade, pois,
plenamente possível que se proceda novamente a inscrição em órgão de restrição, em caso de eventual revogação da tutela
de urgência. Isso posto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento de tutela
de urgência e, assim: Intime-se a parte ré, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a negativação do nome do autor (CPF
nº 027.817.701-83) junto aos cadastros de inadimplentes (SCPC/SERASA), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos
Reais), limitada a 30 (trinta) dias. Na sequência, designe-se audiência de conciliação nos termos do artigo 334 do Código de
Processo Civil a qual será realizada por videoconferência, junto ao CEJUSC/TJMS, telefones 3317-3973 e 3317-3983, através
da plataforma correlata, por conciliadores ou mediadores vinculados ao CEJUSC e ao presente juízo. Sem prejuízo, cite-se o
réu para que compareça ao ato virtual acompanhado de advogado ou defensor público (art. 334, § 9º, CPC), destacando que o
prazo de defesa será contado nos termos do artigo 335 do CPC. Desde já, consigna-se que, em não havendo autocomposição e
oferecida contestação, trazendo em seu bojo alegações de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor, ou, ainda,
aquelas matérias enumeradas no rol do art. 337, CPC, independentemente de nova conclusão, abra-se prazo de 15 (quinze)
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dias, para que os autores apresente réplica, consoante arts. 350 e 351, Código de Processo Civil. Intimem-se. nota do cartório:
Intima-se a parte autora para comparecer ao ato virtual a fim de participar da Sessão de Conciliação na data de 07/04/2021, às
13:00 horas, a qual qual será realizada por videoconferência, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
CEJUSC/TJMS, com endereço à RUA DAS GARÇAS, nº 1140, Centro, Campo Grande-MS, telefones: 3317-3973/3317-3983,
nos moldes do artigo 334, § 9º do Código de Processo Civil, através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu
disponibilizado no portal do TJMS. - por conciliadores ou mediadores vinculados ao CEJUSC. Advertindo-se de que a ausência
injustificada à sessão de conciliação designada configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação da multa
prevista no § 8º do art. 334 do Código de Processo Civil, bem como que deverá comparecer da referida sessão acompanhada
por seu advogado ou defensor público, na forma do § 9º do art. 334 do CPC.
Processo 0800924-67.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Corretagem
Autor: Celso Luiz Barbieri Salles - Sergio Languer
ADV: FABRÍCIO APARECIDO DE MORAIS (OAB 11037/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de f. 91, ato
negativo, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801953-60.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Histomi Izabel Maria Moroto Nakaya - Ré: Eleaque de Oliveira - Denunciado: Claudio Gonçalves
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
ADV: ALCEBIADES ALVES DE OLIVEIRA (OAB 3137/MS)
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
Através do presente ato, fica a parte requerida intimada a manifestar-se acerca da proposta de honorários periciais de fls.
263/264, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0806000-09.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Eliane Monteiro Roca Campos - Réu: Oi Móvel S.A.
ADV: AYRES PEREIRA CORTEZ (OAB 23474/MS)
ADV: MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS (OAB 12970/MS)
1. Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação do réu de que não localizou
o documento que fora intimado a exibir (f. 129-130) (CPC, art. 398, p. ún.). 2. Decorrido o prazo acima (item 1), com ou sem
resposta, certifique-se. Caso não haja requerimento diverso, voltem os autos conclusos para sentença, uma vez que as partes
não pugnaram pela produção de outras provas (f. 124 e 125). Às providências.
Processo 0807029-60.2020.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: Jose Olegário Filho
ADV: CELEIDA CORDOBA DE LIMA (OAB 10238/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 52/53, requerendo o que de direito.
Processo 0807976-17.2020.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão /
Resolução
Autora: Monica Shimabukuro Gomes - Réu: Carlos Alberto Lourenço Filho
ADV: AMANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA (OAB 21495/MS)
ADV: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
Intimação da parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação ofertada às fls. 80/87.
Processo 0810499-70.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reivindicação
Reqte: Samuel Sebastião de Lima
ADV: EDGAR CALIXTO PAZ (OAB 8264/MS)
1. Com efeito, havendo identificação de vícios na representação processual, o processo deve ser suspenso para que o vício
seja saneado e, se descumprida a determinação, “o réu será considerado revel, se a providência lhe couber” (CPC, art. 76,
II). No presente caso, além da notificação feita pela advogada que renunciou ao munus (f. 84), a parte ré também foi intimada
pessoalmente, por oficial de justiça, para constituir novo advogado (f. 90-91), mas deixou decorrer o prazo in albis (f. 92).
Assim, DECRETO a revelia da parte ré, mas consigno que o vício pode ser sanado até a prolação da sentença. 2. Dessa forma,
observando que apenas a parte ré havia se manifestado pela produção de provas (f. 72), após publicação desta decisão, voltem
os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Às providências.
Processo 0813439-08.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Autor: Luiz Renato Barbosa de Oliveira - Réu: Via Varejo S/A
ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)
ADV: GIUSEPE FAVIERI (OAB 16395/MS)
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: FERNANDO ORTEGA (OAB 13701/MS)
intimação às partes para tomar ciência da expedição da guia de levantamento de fls. 373/374 nos autos.
Processo 0814744-27.2018.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Reqte: Jose Geraldo Barcos Oliver - Reqdo: Oseias da Silva Iapequino e outro
ADV: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
ADV: DIEGO VIANNA (OAB 19904/MS)
ADV: DANILO AUGUSTO DO CARMO SILVA (OAB 23994/MS)
Intimação ao requerente/embargado para responder aos Embargos à Monitória, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 702,
§5º do CPC.
Processo 0817870-51.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cheque
Autora: Marizete Marques Brum
ADV: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES (OAB 22850/MS)
1. Em que pese ser controvertida a questão relativa à requisição, pelo juízo, de informações a órgãos da Administração
Pública sobre o endereços das partes, é certo que prevalece atualmente na jurisprudência pátria o entendimento no sentido
de que tal requisição, é medida excepcional e se dá no interesse da Justiça, somente após esgotados todas as diligências que
lhe são cabíveis. 2. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DEVEDOR NÃO
ENCONTRADO PELAS DILIGÊNCIAS DO CREDOR PESQUISA PELOS RENAJUD, BACEN JUD, INFOJUD E EM ÓRGÃOS
PÚBLICOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 256, § 3º c/c 319,
§ 1º, do CPC, é permitida consultas aos sistemas Renajud, Bacen Jud, Infojud e em órgãos públicos para obter informações
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do endereço do devedor quando constatada a dificuldade em sua localização pelas diligências do credor.” (TJMS, Agravo
de Instrumento n. 1400811-38.2018.8.12.0000, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j:
06/03/2018, p: 07/03/2018). 3. In casu, afigura ter a parte autora despendido as diligências que lhe eram possíveis, assim,
DEFIRO o pedido de obtenção de informações; assim, expeça-se ofício para Águas Guariroba, Energisa, SANESUL e Banco
Itaú, solicitando informações acerca do atual do endereço de Joice Maria Ferreira (CPF nº 027.956.681-65). 4. Ao depois, com
as respostas, dê-se vista a parte autora. Às providências.
Processo 0819207-75.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Sandra da Silva Fernandes
ADV: GABRIEL CAMPOS DE LIMA (OAB 15521/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, por motivo de foro
íntimo - (f. 125) 2. Sob esse quadro, portanto, em substituição, nomeio como o perito o Dr. Hiroshi Sakihama, devendo este
ser cientificado da nomeação, a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com
comprovação de especialização e (iii) contatos profissionais, em especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos
I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo, intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento
ou a suspeição do perito, se for o caso; (ii) indicar assistente técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo
465 § 1º, incisos I, II e III, CPC. Às providências.
Processo 0819464-37.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Conversão
Autora: Wilber Almada Ferreira
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
1. Cancele-se a guia de recolhimento gerado aos autos. 2. Na sequência, expeça-se ofício de RPV (requisição de pequeno
valor) ao setor de precatórios. Às providências.
Processo 0819970-76.2019.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: Timoteo Pereira
ADV: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO (OAB 2162/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada do aviso de recebimento
negativo de f. 93, requerendo o que de direito.
Processo 0820366-92.2015.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Reqte: Tomiko Matsuda - Reqda: Ana Lucia Trindade - Maria Cezarina de Los Angeles - Antonio Henrique Ribas - Walter de
Castro
ADV: WALTER DE CASTRO NETO (OAB 250569/SP)
ADV: HELGA PEREIRA DIAS (OAB 11716/MS)
ADV: RAÍSSA DUAILIBI MALDONADO CARVALHO (OAB 20769/MS)
ADV: ANTÔNIO TRINDADE NETO (OAB 5208/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 364 e 367/369, requerendo o que de direito.
Processo 0821527-64.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Adriel Soares Peres
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, em vista das mazelas
apresentadas, de modo que, em vista do trabalho específico, recomendou a nomeação do Dr. Rodrigo Abdo (f. 113). 2. Sob
esse quadro, portanto, em substituição, nomeio como o perito o Dr. Rodrigo Abdo, devendo este ser cientificado da nomeação,
a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com comprovação de especialização
e (iii) contatos profissionais, em especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo,
intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for
o caso; (ii) indicar assistente técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo 465 § 1º, incisos I, II e III, CPC.
Às providências.
Processo 0821715-62.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento Indevido
Autora: Paula Florencio Pio - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de f. 187, ato
negativo, bem como a esclarecer se a perícia foi realizada e apresentar seu endereço atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0822145-48.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trabalho
Reqte: Lilian Gomes de Lima
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
ADV: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 17787/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, em vista das mazelas
apresentadas, de modo que, em vista do trabalho específico, recomendou a nomeação do Dr. Hiroshi Sakihama, médico clinico
do TJMS - (f. 621). 2. Sob esse quadro, portanto, em substituição, nomeio como o perito o Dr. Hiroshi Sakihama, devendo este
ser cientificado da nomeação, a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com
comprovação de especialização e (iii) contatos profissionais, em especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos
I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo, intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento
ou a suspeição do perito, se for o caso; (ii) indicar assistente técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo
465 § 1º, incisos I, II e III, CPC. Às providências.
Processo 0822368-64.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Autora: Sunattra Ferraz de Oliveira
ADV: LUIZ FELIPE NERY ENNE (OAB 12629/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de f. 269, ato
negativo, no prazo de 5 (cinco) dias.
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Processo 0822448-23.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução
Reqte: Helio Bolson Junior - Márcio Henrique Bolson - Nádia Regina Soares - Reqdo: Liquidez Negócios Imobiliários Ltda e
outro
ADV: LUÍS ÂNGELO SCUARCIALUPI (OAB 13361/MS)
ADV: FERNANDO DA COSTA SANTOS MENIN (OAB 14430B/MS)
ADV: GUILHERME BACHIM MIGLIORINI
ADV: WALTER FERREIRA (OAB 1310A/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se acerca da contestação de fls. 121/129, no prazo de 15
(quinze) dias.
Processo 0822813-14.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Vagner Bronze Camargo
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, em vista das mazelas
apresentadas, de modo que, em vista do trabalho específico, recomendou a nomeação do Dr. Hiroshi Sakihama, médico clinico
do TJMS - (f. 203). 2. Sob esse quadro, portanto, em substituição, nomeio como o perito o Dr. Hiroshi Sakihama, devendo este
ser cientificado da nomeação, a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com
comprovação de especialização e (iii) contatos profissionais, em especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos
I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo, intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento
ou a suspeição do perito, se for o caso; (ii) indicar assistente técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo
465 § 1º, incisos I, II e III, CPC. Às providências.
Processo 0825005-80.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Anizio Pedroso - Antonina Mindao Pedroso
ADV: GLEDSON ALVES DE SOUZA (OAB 20445/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 111/112, requerendo o que de direito.
Processo 0825396-06.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autora: Mara Ney Ajala do Carmo Oliveira
ADV: MARIANA PIROLI ALVES (OAB 15204/MS)
ADV: NATHALIA PIROLI ALVES (OAB 13087/MS)
Posto isso, dou por SANEADO o presente processo. Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo,
apresentem pedidos de esclarecimentos ou ajustes no saneamento, pois, em caso de inércia, ter-se-á estabilizada a decisão
saneadora, no moldes do art. 357, § 1º, in fine. Assim, cumpram-se as determinações acima. Após a elaboração da prova
pericial, será reavaliada a pertinência da prova testemunhal e, então, designada a audiência de instrução e julgamento. Às
providências.
Processo 0825611-45.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Juliana de Oliveira Tavares Almeida
ADV: NUPRAJUR - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UCDB (OAB 33333/MS)
1. Oficie-se ao Grupo AGRO HB S/A - Rua Padre Anchieta, nº 2050 sala 1609, Andar 16, Condomínio Helber Offices Champ,
Bairro Bigorrilho, Curitiba (PR), CEP: 80.730-001 -, para que informe a esse juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campo
Grande (MS), se consta em seu quadro de empregados/funcionários/terceirizados/prestadores de serviço, a pessoa de Thiago
Butkousky Rezende de Almeida (CPF nº 034.164.873-26). Às providências.
Processo 0825818-44.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Marli da Silva Almeida
ADV: RENATA DALAVIA MALHADO (OAB 12500/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, em vista das mazelas
apresentadas, de modo que, em vista do trabalho específico, recomendou a nomeação do Dr. Rodrigo Abdo (f. 107). 2. Sob
esse quadro, portanto, em substituição, nomeio como o perito o Dr. Rodrigo Abdo, devendo este ser cientificado da nomeação,
a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com comprovação de especialização
e (iii) contatos profissionais, em especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo,
intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for
o caso; (ii) indicar assistente técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo 465 § 1º, incisos I, II e III, CPC.
Às providências.
Processo 0830831-24.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Autora: Lauane Silva dos Santos - Sonamita Leão da Silva - Alcione Silva dos Santos - Réu: Sdb Comércio de Alimentos
Ltda - Fort Atacadista
ADV: GUSTAVO UBIRAJARA GIACCHINI (OAB 10895B/MS)
ADV: JANIELE DA SILVA MUNIZ (OAB 10765/MS)
Posto isso, dou por SANEADO o presente processo. Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo,
apresentem pedidos de esclarecimentos ou ajustes no saneamento, pois, em caso de inércia, ter-se-á estabilizada a decisão
saneadora, no moldes do art. 357, § 1º, in fine. Assim, cumpram-se as determinações acima. Após eventual apresentação de
imagens, será reavaliada a pertinência da prova testemunhal e, então, designada a audiência de instrução e julgamento. Às
providências.
Processo 0831667-31.2018.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: José Hilton Barreiro de Araújo - Réu: Janaina B Vicente Rejani Bijuterias ME
ADV: CLAYTON MONTEIRO BARREIRO DE ARAÚJO (OAB 22133PB)
ADV: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
ADV: SAMMIRIS EMANUELE ANACLETO DE ALBUQUERQUE (OAB 16387/PB)
Intimação ao requerente/embargado para responder aos Embargos à Monitória, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 702,
§5º do CPC.
Processo 0832440-42.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Fabiano de Oliveira
ADV: FERNANDA DOS SANTOS NUNES ASSUNÇÃO (OAB 22660B/MS)
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ADV: RENATA DALAVIA MALHADO (OAB 12500/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, em vista da minoração
dos honorários, o que lhe impossibilita a contratação de um assistente - (f. 621). 2. Sob esse quadro, portanto, em substituição,
nomeio como o perito o Dr. Hiroshi Sakihama, devendo este ser cientificado da nomeação, a fim de, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com comprovação de especialização e (iii) contatos profissionais, em
especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo, intimem-se as partes, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; (ii) indicar assistente
técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo 465 § 1º, incisos I, II e III, CPC. Às providências.
Processo 0836541-25.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Conceição Ragalzi Godoy - Reqdo: F9 Veículos Ltda - Fernando de Campo Lima - Mayck de Campos Lima - Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADV: KATIENY GOMES BORTOLETO (OAB 23418/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB 62192/RJ)
ADV: MIKHAIL OLEGÁRIO MONTEIRO (OAB 21315/MS)
ADV: MARCELO FRANCISCO MOCCELIN (OAB 19976/MS)
ADV: WILSON CREPALDI JÚNIOR (OAB 17872/MS)
Através do presente aot, fica a parte requerida intimada a manifestar-se acerca do documento de fls. 558/571, no prazo de
15 (quinze) dias.
Processo 0836700-65.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0836541-25.2019.8.12.0001) - Procedimento Comum
Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Caroline Godoy Medina - Réu: F9 Veículos LTDA - Fernando de Campo Lima - Mayck de Campos Lima - Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADV: MARCELO FRANCISCO MOCCELIN (OAB 19976/MS)
ADV: JOÃO TOMAZ P. GONDIM (OAB 24862A/MS)
ADV: KATIENY GOMES BORTOLETO (OAB 23418/MS)
ADV: MIKHAIL OLEGÁRIO MONTEIRO (OAB 21315/MS)
ADV: WILSON CREPALDI JÚNIOR (OAB 17872/MS)
ADV: TIAGO ALVES DA SILVA (OAB 12482/MS)
Através do presente ato, fica a parte requerida intimada a manifestar-se acerca do documento de fls. 477/490, no prazo de
15 (quinze) dias.
Processo 0836815-23.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Atraso de vôo
Autor: Salvandi Deoclides de Oliveira - Keila Rosana Nolasco de Brito de Oliveira - Caio Henrique Silva de Oliveira - Felipe
de Brito de Oliveira - Ré: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
ADV: RENATA BEZERRA RODRIGUES (OAB 22412PB)
ADV: JOÃO PEDRO FERREIRA NETO (OAB 22365/PB)
ADV: RENATO DE PERBOYRE BONILHA (OAB 19888A/MS)
1. Atento à juntada de novos documentos pela parte autora (fotografias e vídeos às f. 331-337, 339 e 340-341), intime-se a
parte ré para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º). 2. Após, manifeste-se o Ministério Público. Às
providências.
Processo 0837360-59.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Jose Marcos Alves de Arruda
ADV: FERNANDO ISA GEABRA (OAB 5903/MS)
ADV: REJANE RIBEIRO FAVA GEABRA (OAB 6966/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que perito nomeado para perícia médica, declinou a nomeação, em vista das mazelas
apresentadas, de modo que, em vista do trabalho específico, recomendou a nomeação do Dr. Rodrigo Abdo (f. 172). 2. Sob
esse quadro, portanto, em substituição, nomeio como o perito o Dr. Rodrigo Abdo, devendo este ser cientificado da nomeação,
a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente (i) proposta de honorários, (ii) currículo, com comprovação de especialização
e (iii) contatos profissionais, em especial eletrônico, conforme preceitua o art. 465, § 2º, incisos I, II e III, CPC. 3. Sem prejuízo,
intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possam: (i) arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for
o caso; (ii) indicar assistente técnico e/ou (iii) apresentar quesitos, conforme preceitua o artigo 465 § 1º, incisos I, II e III, CPC.
Às providências.
Processo 0839382-56.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Clarice de Oliveira Faria
ADV: RENATA DE OLIVEIRA ISHI (OAB 14525/MS)
ADV: LUZIA DA CONCEIÇÃO MONTELLO (OAB 17322/MS)
Audiência de Conciliação a ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao
CEJUSC/TJMS, através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0840880-90.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Fernando Pereira Neto
ADV: JEAN RAPHAEL DA SILVA NOBRE (OAB 434055SP)
Audiência de Conciliação a ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao
CEJUSC/TJMS, através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0844626-05.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Antonio de Souza - Réu: Zurich Seguros -Zurich Minas Brasil Seguros S/A
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: NILSON DA SILVA FEITOSA (OAB 14387/MS)
1. Compulsando os autos, denota-se que o perito nomeado, solicitou: (i) histórico de atendimento do no seu plano de saúde
(IMPGC) - f. 354; o plano juntou os documentos - f. 380-411; em nova manifestação, o expert apontou que tais documentos
não são do período que entende necessário para avaliação pericial, assim, solicitou (ii) histórico e atendimento do no seu plano
de saúde (IMPGC), no período de 1995 a 2015. 2. Desse modo, oficie-se ao IMPCG - Instituto Municipal de Previdência de
Campo Grande (MS), para que encaminhe ao juízo desta 8ª Vara Cível de Campo Grande (MS), o histórico de atendimento do
beneficiário Antônio de Souza (CPF nº 231.121.071-87), referente ao período de 1995 a 2015. 3. Ao depois, com sua juntada
aos autos, dê-se conhecimento ao perito. Às providências.
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9ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO PETRAUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON CAIRES SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2021
Processo 0064850-41.2009.8.12.0001 (001.09.064850-2) - Procedimento Comum Cível
Reqdo: Banco Panamericano S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: ANA CAROLINA CUNHA DE FIGUEIREDO (OAB 14689/MS)
ADV: ANTONIO CARDOSO FANTINATO (OAB 15799/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Panamericano S/A, R$ 3.643,00
Processo 0800577-05.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Denunciado: Brasil Veículos Companhia de Seguros
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Brasil Veículos Companhia de Seguros, R$ 1.821,50
Processo 0801522-89.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Réu: Pernambucanas Financiadora S/as - Crédito Financiamento Investimento
ADV: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (OAB 20062/PR)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer
o pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Pernambucanas Financiadora S/as - Crédito Financiamento
Investimento, R$ 1.275,05
Processo 0802553-76.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqdo: Anhanguera Educacional Participaçoes S.A.
ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Anhanguera Educacional Participaçoes S.A., R$ 1.275,05
Processo 0833806-19.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, R$ 1.212,58
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0034844-65.2020.8.12.0001 (processo principal 0361804-05.2008.8.12.0001) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Causas Supervenientes à Sentença
Reqte: Silvia Tobias da Silva
ADV: POLYANNE CRUZ SOARES SILVA (OAB 12518/MS)
I Em vista do requerimento de fls. 01/03, e estando atendidos, em tese, os requisitos do art. 134, § 4º, do novo CPC,
defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora CAMPOS CURSOS
PROFISSIONALIZANTES LTDA. (nova denominação de ANGLO SCHOOL DURAN CAMPOS LTDA.). Citem-se os sócios da
devedora, LÍVIA HELENA DURAN DO AMARAL e EWANDRO RODRIGUES DE CAMPOS nos endereços indicados a fls. 01,
para manifestação e requerimento de provas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC). II Declaro a suspensão do
cumprimento de sentença, devendo este incidente ser comunicado ao Cartório Distribuidor (§ 1º do art. 134 do CPC).
Processo 0800424-64.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Reqte: Bento Nantes Saraiva
ADV: RAÍSSA DUAILIBI MALDONADO CARVALHO (OAB 20769/MS)
I Intime-se o Autor para emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do CPC), devendo: a) esclarecer
sobre a existência de pedido de custeio das sessões de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e de Fonoaudiologia
especialista em linguagem, pela via administrativa, e a negativa da Requerida, uma vez que o documento de fls. 86/93 diz
respeito somente ao tratamento pelo método ABA; e b) juntar aos autos pareces de profissionais da área da saúde que
demonstrem a imprescindibilidade do tratamento indicado pelos laudos de fls. 64/66, em vista da informação pela Requerida de
que existem tratamentos alternativos e eficazes que estão cobertos pelo plano de saúde (fls. 87), sob pena de indeferimento da
tutela de urgência.
Processo 0800554-54.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Claudianne Maclainne Freitas Rodrigues - Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
ADV: CÁSSIO WILLIAN SANDRIN PRASNIEVSKI (OAB 21512/MS)
ADV: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA
ADV: RAQUEL COSTA DE SOUZA (OAB 20008/MS)
III - Diante disso, tenho que estão satisfeitos, por ora, os requisitos do art. 300 “caput” e § 3º, do novo CPC, razão pela
qual defiro a tutela de urgência de natureza antecipada, e determino que seja suspensa a restrição de crédito que pesa em
desfavor da Requerente, na SeguroCred pelos três (03) débitos antes referidos e indicados no extrato de fls. 58, sendo que a
medida ficará condicionada ao pagamento regular das parcelas do acordo indicado a fls. 05. IV A Autora deverá ser intimada
para providenciar, em 15 dias, o depósito em Subconta das parcelas do acordo vencidas até a presente data, devidamente
atualizadas pelo IGPM/FGV, desde cada vencimento, bem como as que se vencerem no curso do processo, sob pena de
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revogação da tutela. Tanto quanto realizado o depósito das parcelas vencidas, oficie-se à SeguroCred, no seguinte endereço: Av.
Cândido de Abreu, 526, Sala 1603B, Centro Cívico - Curitiba - PR, 80530-905, (bem como à SERASA e SCPC, se necessário)
para que proceda, de imediato, a referida anotação de baixa, com informação em Juízo no prazo de cinco dias. V Encaminhemse os autos ao Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para agendamento da audiência de conciliação
(art. 334 do CPC). Com a informação da data, cite-se e intime-se a parte Ré, por AR, acerca da audiência designada, bem
como da tutela, atentando para as disposições do artigo 334, § 4º, inciso I, e § 5º, e 335 do CPC. A Autora deverá ser intimada
por suas advogadas, acerca da audiência designada (art. 334, § 3º, CPC). Caso haja necessidade de redesignação do ato,
desde já autorizo que o Cartório promova as medidas pertinentes, visado a realização da audiência. Caso postulado, defiro
a citação mediante carta mandado/precatória. Observe o Cartório que no mandado/carta de citação, e na intimação da parte
Autora (DJMS), deverá constar a informação de que a audiência será realizada pelo sistema de videoconferência. VI - Ainda,
observe o Cartório, na carta de citação endereçada à Requerida, a consignação de advertência de que, com a resposta, deverão
ser apresentados todos os contratos pactuados com a Autora, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
cobrança dos débitos questionados, bem como a planilha atualizada e detalhada de todas dívidas existentes em desfavor da
Requerente, sob as cominações do art. 400, I, do CPC. VII - Defiro desde já a inversão do ônus da prova, conforme o previsto no
art. 6º, inciso VIII do CDC, eis que evidenciada a verossimilhança das alegações da inicial e a hipossuficiência da Requerente.
VIII - Defiro à Requerente os benefícios da Justiça gratuita, em vista da declaração contida nos autos.
Processo 0805981-03.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Ramão Cordeiro - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: PEDRO NAVARRO CORREIA (OAB 12414/MS)
ADV: GUILHERME VAZ LOPES LINS (OAB 24187/MS)
ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0808689-89.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Munemitu Hisano - Ré: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
ADV: MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA (OAB 9653/MS)
I Indefiro, por ora, o pedido de suspensão de fls. 122/123, uma vez que em detida análise à fatura de fls. 124/125, observo
que no dia 29/11/2020 houve o estorno de juros de financiamento no valor de R$ 4.478,30, sendo este montante muito superior
ao débito da fatura (R$ 464,67). Assim, a ausência de código de barras na referida fatura, se deu em razão da inexistência de
débitos a serem pagos nesse período, o que é corroborado pela mensagem: “Este mês não há valores a serem pagos por você”.
II Por outro lado, com o fim de se evitar qualquer prejuízo às partes em razão de eventual falha na emissão do boleto, intime-se
a Requerida para que, no prazo de 10 dias, preste esclarecimentos quanto ao estorno realizado. Após, intime-se o Autor para
manifestação no mesmo prazo. III Não havendo novos pedidos, retornem os autos ao arquivo. Caso contrário, voltem conclusos
para análise.
Processo 0809816-96.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Leci Brito Pereira - Réu: Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas - Cobap na pessoa do seu
Representante Legal
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
ADV: RODRIGO NUNES FERREIRA (OAB 15713/MS)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
ADV: KAMILA REZENDE DE OLIVEIRA (OAB 22214/MS)
ADV: JOSÉ IDEMAR RIBEIRO (OAB 8940/DF)
ADV: SIDNEY GOMES DE FREITAS (OAB 23471/MS)
ADV: LUDMILA CRISTINA SANTANA (OAB 48404/DF)
ADV: MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO (OAB 34007/DF)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0809904-08.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Maria Julia de Arruda Mestieri - Reqdo: Uniseb União dos Cursos Superiores SEB Ltda
ADV: MARCIO RAFAEL GAZZINEO (OAB 23495/CE)
ADV: DANIEL CIDRÃO FROTA (OAB 19976/CE)
ADV: NELSON BRUNO VALENÇA (OAB 15783/CE)
ADV: LARISSA SANTOS TEIXEIRA (OAB 16822/MS)
ADV: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE (OAB 15785/CE)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0810530-61.2016.8.12.0001 - Monitória - Expropriação de Bens
Reqte: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Reqda: Alice de Campos Castanheira
ADV: JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA (OAB 12089/MS)
ADV: MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (OAB 12588B/MS)
ADV: GIOVANNA MARIA ASSIS TRAD CAVALCANTI (OAB 8650/MS)
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
Intimação da parte requerida/embargante para, no prazo de quinze dias, manifestar-se sobre a impugnação apresentada.
Processo 0813521-68.2020.8.12.0001 - Monitória - Compra e Venda
Autora: Sementes Boi Gordo Ltda - Réu: Maria das Dores Silva Neto
ADV: HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO (OAB 15349A/MS)
ADV: GABRIEL NOVAES CALDEIRA (OAB 24184/MS)
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
Intime-se a parte autora para acompanhar o andamento da carta precatoria de fls. 40, perante a comarca de Bacabal - MA,
procedendo o recolhimento de custas referentes a carta precatoria, perante aquela comarca, visto tratar-se de justiça paga.
Processo 0815463-72.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Tiago Rogerio de Souza - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: LUCAS ALVES GARCIA (OAB 15444/MS)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
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Processo 0820533-41.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Igor do Prado Polidoro - Réu: Claro Tv - Embratel Tvsat Telecomunicações Ltda - Via Embratel
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias. Igualmente, intime-se a
parte autora para que se manifeste, no mesmo prazo, acerca da petição do réu de fl. 118-119, a qual informou o cumprimento
voluntário da obrigação.
Processo 0820773-25.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Honorários Advocatícios
Autor: Mário Roberto de Souza
ADV: MÁRIO ROBERTO DE SOUZA (OAB 3054A/MS)
Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da juntada do ofício de fl. 2686-2688. Prazo: 05(cinco) dias
Processo 0825345-05.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Reqte: JOSUE KAZUO NISHIMURA
ADV: FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA (OAB 10656/MS)
ADV: LARISSA MAORAIS CANTERO (OAB 10867/MS)
Intime-se a parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0825487-96.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Rita Caroline Ferreira de Souza - Réu: Hotel Premier Ltda
ADV: GILBERTO GARCIA DE SOUSA (OAB 11738/MS)
ADV: KEITH CHAMORRO KATO (OAB 14070/MS)
V Tanto que juntado no feito o documento de que trata o item anterior, intimem-se ambas as partes sobre ele manifestarem,
em também acerca de eventuais outros documentos que forem apresentados no processo pelo adverso.
Processo 0829353-83.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Reqte: Deziderio Mendes Reges
ADV: MARCELO DE MEDEIROS (OAB 11064A/MS)
III Tanto que atendido o item II, considerando que o V. Acórdão de fls. 222/232 já transitou em julgado (fls. 257), intime-se
o Requerente para que se manifeste no prazo de 15 dias sobre o interesse no cumprimento de sentença, sendo que, em caso
positivo, deverá formalizar o pedido atendendo aos critérios do art. 534 e seguintes do CPC.
Processo 0833347-80.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Evandro Ribeiro da Silva - Ré: Centro de Ensino Superior de Campo Grande Ltda
ADV: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (OAB 9889B/MT)
ADV: FRANCISCA ANTONIA FERREIRA DE LIMA (OAB 13715/MS)
ADV: FABIANE FRANCA DE MORAIS (OAB 18442/MS)
I Em vista da alegação de descumprimento da tutela (fls. 365/366 e 384/386), intime-se o Autor para que, no prazo de 15
dias, apresente imagens do portal do aluno, ou outros documentos que demostrem que a matrícula nas duas matérias não foi
realizada até o momento, considerando que os documentos de fls. 387/390 não se mostram suficientes para essa finalidade. II Ainda no prazo constante no parágrafo anterior, intimem-se as partes para especificarem as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua pertinência, e também se manifestar sobre o interesse na designação de audiência de conciliação por
videoconferência.
Processo 0834052-15.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Luzia Ribeiro da Costa Amorim - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0834108-82.2018.8.12.0001 - Autorização judicial - Inventário e Partilha
Invtante: Giselle Castello Zahran
ADV: JAQUELINE SIMONE BARBOSA PEREIRA (OAB 11790/MS)
ADV: MARCEL CHACHA DE MELO (OAB 9268/MS)
Intime-se a parte autora acerca do alvará de fls. 330
Processo 0834220-80.2020.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: Pedro Efoncio de Farias
ADV: ELIKISSANDRO ALENCAR DE ALMEIDA (OAB 25208/MS)
4. Em vista da documentação apresentada que, por ora, satisfaz as exigências do art. 701, caput, do novo CPC, defiro, de
plano, a expedição do mandado monitório contra o Requerido, devendo ser procedida a sua citação, por AR de mão própria,
para pagamento da importância reclamada de R$ 2.280,92 (em cálculo de agosto de 2.020), com os acréscimos de lei, no
prazo de quinze (15) dias. Em caso de pagamento no prazo assinalado, ficará o Requerido isento das custas processuais.
Deverá todavia pagar honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, conforme a disposição do art. 701 e seu § 1º,
do mencionado codex. Caso postulado, defiro a citação por mandado/carta precatória. 5. Observe-se que o Requerido poderá
oferecer embargos, no mesmo prazo de quinze (15) dias, independentemente da prévia segurança do juízo. 6. Anote-se que
no prazo de pagamento, o devedor poderá se valer da faculdade do art. 916 do novo CPC, mediante o depósito de trinta por
cento do valor do débito, acrescido das custas e honorários advocatícios, com requerimento para pagar o restante em até 6
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Advirta-se ainda que, não oferecidos os
embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, e terá início o cumprimento de sentença (art. 513 do CPC),
para pagamento de quantia certa. 7. Defiro ao Requerente os benefícios da gratuidade da Justiça, em vista da declaração e
documentos nos autos.
Processo 0835532-91.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Wilson Ferreira Santos
ADV: FRANCISCA ANTONIA FERREIRA DE LIMA (OAB 13715/MS)
Intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente manifestação acerca dos embargos de declaração opostos
(fl.140-143). Prazo: 05(cinco) dias
Processo 0837110-89.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autor: Davi Diniz de França e outro - Réu: Rvm Empreendimentos Imobiliários Ltda na pessoa do seu Representante Legal
e outro
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

145

ADV: CHRISTOPHER LIMA VICENTE (OAB 16694/MS)
ADV: ADINAEL DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 157835/SP)
ADV: PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS (OAB 32155/DF)
HOMOLOGO por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre os Requerentes DAVI
DINIZ DE FRANÇA e VANESSA DE CÁSSIA SAAD CORREIA DE FRANÇA e as Requeridas RVM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., e MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (fls. 93/94), partes já qualificadas, e julgo
extinto o processo na forma do art. 487, III, ‘b’, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da Justiça
e o disposto no § 2º, do art. 90 do CPC, determino que cada um das Requeridas pague 1/3 (um terço) do valor total das custas
iniciais, observando-se que, em relação aos Autores, a exigibilidade ficará condicionada ao disposto no § 3º, do art. 98 do CPC.
Todavia, as custas processuais remanescentes, se houver, ficam dispensadas (art. 90, § 3º, do mesmo código). Proceda-se ao
cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 02/02/2.021, as 13:20h (fls. 92). Tanto que pagas as cotaspartes das custas pelas Rés, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se os autos, com as anotações registrais de baixa.
P. R. I.
Processo 0837175-21.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autora: Cintia Rodrigues Bulhões - Réu: Deutsche Lufthansa Ag na pessoa do seu Representante Legal - LATAM Airlines
Brasil S/A
ADV: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 12522/MS)
Intime-se a Autora para que se manifeste sobre o valor do depósito, em 10 (dez) dias, sendo que eventual diferença deverá
ser apresentada em cálculo discriminado. Oportunamente, voltem conclusos.
Processo 0837736-79.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Alvaro Bertoldo Fernandes - Maria Lenise Pasqualotto Fernandes - Marcio Propp - Laura Pasqualotto Fernandes - Ré:
Air China Limited na pessoa do seu Representante Legal
ADV: PAULA VICARI SCHEID (OAB 17185/MS)
ADV: ROGERIO DAMASCENO LEAL (OAB 156779/SP)
ADV: VIVIANE ROCHA DOS SANTOS (OAB 402011/SP)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0837886-60.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Ines Goreth Gil
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
Intime-se a parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0838095-34.2015.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Evaldo de Assis Graça e outro
ADV: CELSO MASSAYUKI ARAKAKI (OAB 6001/MS)
ADV: HUGO LEANDRO DIAS (OAB 4227/MS)
ADV: JOSE PAULO SCARCELLI (OAB 4274/MS)
ADV: VITOR DIAS GIRELLI (OAB 5960/MS)
ADV: MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA (OAB 13216/MS)
ADV: MANOEL EDUARDO DE SANT’ANNA CORRÊA (OAB 12521/MS)
I Citem-se os Requeridos nos endereços de fornecidos a fls. 288/293, para resposta aos termos do pedido, no prazo de
quinze (15) dias. II Considerando as informações de fls. 288/293, defiro a substituição dos réus falecidos por seus respectivos
Espólios, que deverão ser citados nas pessoas dos inventariantes. III Conforme requerido pelos autores, realizada a consulta
ao SINESP foram localizados os endereços de acordo com as disposições abaixo. O Espólio de Cassiana Ferreira Azuaga,
representado pelo Inventariante Marco Aurélio Marengo Azuaga CPF 024.488.231-20, deve ser citado no seguinte endereço:
Rua Antonio Correa, nº 920, apto 11, Bairro Jardim Monte Líbano, 79004460 (14/04/2017). Ante informação de que o réu José
Vicente de Almeida CPF 005.557.971-04, é falecido desde 2005, citem-se seus herdeiros e sucessores no endereço abaixo: RUA
DOS FERROVIÁRIOS, 1026, CAMPO GRANDE/MS, 79008420. Também verificou-se no AR de fl. 188, para citação de Walter
de Carvalho CPF 024.577.091-72, que este já é falecido, assim, citem-se os herdeiros e sucessores do réu no endereço abaixo:
RUA DOM AQUINO 1026, CAMPO GRANDE MS, 79002180 (13/09/2018). O réu abaixo já teve o AR para citação encaminhado
para o endereço encontrado, assim, defiro sua citação por edital, com prazo de 30 dias e com as advertências de lei e na
hipótese de não ser ofertada defesa, desde já nomeio a Drª Defensora Pública como Curadora especial às Requeridas (art. 72,
II, do CPC/2015), devendo ter vista dos autos para os fins de direito. Ercides Carrilho Arantes CPF 005.963.371-91 (fls. 224)
FAZENDA CÓRREGO DO CACHORRO S/N , JARAGUARI - MS , 79440000 (22/08/1998) DOLOR F DE ANDRADE,1621, CEL
ANTONINO, CAMPO GRANDE MS, 79010260 (09/04/2016). Considerando que já foi tentada a citação por AR do réus abaixo,
nos endereços cadastrados, porém, constando observação “Ausente” expeça-se mandado e renove-se a tentativa de citação
nos mesmos endereços. Dagmar Maria da Silva Cabral CPF 598.209.777-20 (fls. 242) RUA MANOEL ZANIN 91 , CAMPO
GRANDE MS, 79092320 (26/09/2018). José Sávio de Oliveira CPF 164.635.011-15 (fls. 244) RUA MANOEL ZANIN 91 , CAMPO
GRANDE MS, 79092320 (24/09/2018). Anna Christina de Souza Stragliotto CPF 072.334.618-64, CHÁCARA ESTÂNCIA VO
BANDEIRA, Zona Rural , CAMPO GRANDE MS, 79002970 (13/09/2018). IV Defiro a citação por edital, o réu Sérgio Rodrigues
da Rocha com prazo de 30 dias e com as advertências de lei e na hipótese de não ser ofertada defesa, desde já nomeio a Drª
Defensora Pública como Curadora especial às Requeridas (art. 72, II, do CPC/2015), devendo ter vista dos autos para os fins de
direito. V - Providências e intimações necessárias.
Processo 0838126-78.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Alysson Christian Jarcem de Almeida - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
I Mantenho a decisão recorrida (fls. 24/26) por seus próprios fundamentos. II Considerando que ao Agravo de Instrumento
interposto pela Requerida (nº 1417145-79.2020.8.12.0000) foi recebido no efeito apenas devolutivo, o processo deverá ter
normal prosseguimento. III - Oportunamente, cumpram-se as determinações faltantes da decisão de fls. 24/26. IV Ainda, sem
prejuízo das determinações anteriores, intime-se o Autor para impugnar a contestação de fls. 47/72 no prazo de 15 dias.
Processo 0839585-86.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Walmir Ortega - Ré: Águas Guariroba S.A.
ADV: FREDERICO LUIZ GONÇALVES (OAB 12349B/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

146

ADV: FERNANDA SHINOHARA NAKASE (OAB 22544/MS)
ADV: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA (OAB 16961/MS)
ADV: RENATA DORNELLES GUEDES (OAB 15181/MS)
ADV: TAINÁ SANTOS PEREIRA DIAS (OAB 15133/MS)
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 14777A/MS)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0841898-49.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autora: Izabel Kumiko Donomai Kawai
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
ADV: RODRIGO NUNES FERREIRA (OAB 15713/MS)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
I Cite-se a Requerida ANA FERDINANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, por AR de mão própria, para resposta aos termos do
pedido, no prazo de quinze (15) dias, com as advertências do art. 344, do CPC, observando-se que o prazo de defesa passará
a fluir da juntada aos autos do comprovante de citação. Caso necessário, cite-se por mandado/carta precatória. II Cite-se
também, por AR, o confinante certo (nominado a fls. 05), com os dados existentes. Caso necessário, cite-se por mandado/carta
precatória. III - Ainda, citem-se, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os réus incertos e os eventuais interessados, com as
mesmas advertências legais. IV - Intimem-se, pela via postal, para que manifestem seu interesse na causa no prazo de lei, os
representantes da União, do Estado e do Município. V Sem prejuízo das determinações anteriores, intime-se a Autora para
apresentar nos autos, em 15 dias (arts. 320 e 321 do CPC), certidão atualizada da matrícula do confinante (apto. 12). VI - Defiro
à Requerente os benefícios da Justiça gratuita, em vista da declaração contida nos autos. VII Anote-se que o presente feito
deverá ter tramitação prioritária (art. 1.048, I, do CPC).
Processo 0841904-56.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Thiana Trindade Freire
ADV: FERNANDA DOS SANTOS NUNES ASSUNÇÃO (OAB 22660B/MS)
I Diante dos termos da RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 1, de 15.12.2.015, do E. CNJ, e considerando que o pedido da
autora - de benefício previdenciário - demanda a produção de prova pericial, visando apurar a existência lesão que implique
em redução de sua capacidade para o trabalho ou incapacidade, e que seja decorrente do acidente de trabalho descrito na
inicial, com esteio no art. 1º, I, da referida Recomendação, desde já, determino a realização de prova pericial. Assim, nomeio
como perita do Juízo a médica psiquiatra Drª DANÚBIA SALES DAMATA, com endereço na Rua Raul Pires Barbosa, nº 1.477,
Chácara Cachoeira, nesta capital, telefone 3306-3654, que deverá ser intimada para aceitação do munus. Aceito o encargo,
deverá a Drª Perita designar data para a realização da perícia, informando ao Juízo com antecedência mínima de vinte dias,
visando a intimação das partes. Fixo o prazo de vinte dias para a entrega do laudo. II - Arbitro os honorários periciais em R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista a especialização do perito e natureza do exame. III - Intimem-se as partes para a
oferta de quesitos e a indicação de assistentes técnicos no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1º do CPC. Ainda, intimese o INSS para acompanhar a prova pericial. IV Defiro à Requerente os benefícios da Justiça gratuita, em vista da declaração e
documentos existentes nos autos. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, intime-se
o INSS para efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de dez dias. V - Efetuado o depósito dos honorários, defiro
desde logo a expedição de alvará de levantamento em favor do Perito. VII Com a juntada do laudo, cite-se o Requerido (art. 1º,
II, da Recomendação nº 01/2015 CNJ) para apresentar resposta no prazo de lei sob pena de revelia.
Processo 0842015-40.2020.8.12.0001 - Monitória - Compra e Venda
Autora: Abastecedora Agrossol de Combustível Ltda
ADV: EVANDRO SILVA BARROS (OAB 7466/MS)
ADV: GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR (OAB 9129/MS)
ADV: FÁBIO ALVES MONTEIRO (OAB 9130/MS)
3. Em vista da documentação apresentada que, por ora, satisfaz as exigências do art. 701, caput, do novo CPC, defiro, de
plano, a expedição do mandado monitório contra a Requerida, devendo ser procedida a sua citação, por AR, para pagamento
da importância reclamada de R$ 203.201,07 (em cálculo de novembro de 2.020), com os acréscimos de lei, no prazo de quinze
(15) dias. Em caso de pagamento no prazo assinalado, ficará a Requerida isenta das custas processuais. Deverá todavia pagar
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, conforme a disposição do art. 701 e seu § 1º, do mencionado codex.
Caso postulado, defiro a citação por mandado. 4. Observe-se que a Requerida poderá oferecer embargos, no mesmo prazo de
quinze (15) dias, independentemente da prévia segurança do juízo. 5. Anote-se que no prazo de pagamento, a devedora poderá
se valer da faculdade do art. 916 do novo CPC, mediante o depósito de trinta por cento do valor do débito, acrescido das custas
e honorários advocatícios, com requerimento para pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de 1% ao mês. Advirta-se ainda que, não oferecidos os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, e terá início o cumprimento de sentença (art. 513 do CPC), para pagamento de quantia certa.
Processo 0842630-30.2020.8.12.0001 - Autorização judicial - Compra e Venda
Reqte: Lucas Gabrielda Costa Alves
ADV: LARISSA DA COSTA ALVES (OAB 23484/MS)
Intime-se o Requerente para apresentar nos autos, em 15 dias, os documentos relacionados no parecer de fls. 21/22. Após,
reabra-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Processo 0842886-70.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Ivan Marcelo da Conceição
ADV: ANA HELENA BASTOS E SILVA CÂNDIA (OAB 5738/MS)
ADV: SHEYLA CRISTINA BASTOS E SILVA BARBIERI (OAB 7787/MS)
ADV: PAULA LUDIMILA BASTOS E SILVA VERNETTI (OAB 13975/MS)
I Trata-se de petição inicial de cobrança de seguro DPVAT em que a parte Autora justifica ter direito de indenização em
vista de danos pessoais incapacitantes e permanentes causados por veículo automotor de via terrestre, em razão de seu
envolvimento em acidente de trânsito e as lesões sofridas. Acerca do pedido apresentado, é certo que não há mais controvérsia
sobre a impositiva graduação dos danos para os fins de indenização do seguro obrigatório em questão, consoante a Súmula
nº 474 do STJ, sendo, por isso, necessária a realização de prova pericial em momento oportuno. Visando dar celeridade ao
procedimento, em vista da praxe forense nesse tipo de ação, e considerando a existência de indícios de acidente que se
enquadra nas disposições da Lei nº 6.194/74, com lesões, em vista do teor dos documentos juntados com a inicial, passo desde
logo às deliberações acerca das etapas da instrução do processo. II Sobre a pretensão deste feito, 1) são incidentes as regras de
estipulação da obrigação e montante da indenização previstas na Lei nº 6.194/74, inclusive da tabela de graduação do seu anexo
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e demais normativos regulamentadores conexos, e das regras de instrução processual e de produção de provas estabelecidas
no CPC, e 2) faz-se necessária a verificação de existência de invalidez permanente da parte Autora, o grau da eventual lesão,
e a hipótese de cabimento de indenização, em decorrência de “danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, que tenham relação com o acidente de trânsito narrado na inicial.
III Em que pese o entendimento do E. STJ, no sentido de não representar o seguro obrigatório DPVAT uma relação de consumo,
e consequentemente, não ser incidente a regra de facilitação de defesa prevista no art. 6º, VIII, do CDC (Terceira Turma - REsp
nº 1635398/PR - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 17/10/2017), é de se determinar, no caso, a inversão do ônus da
prova, com esteio no art. 373, § 1º, do CPC, posto se amolda a essa norma na situação de “maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário” pela Requerida. Outra não pode ser a conclusão, eis que o DPVAT em sua regulamentação própria,
decorrente de Lei, ensejou a criação de um consórcio de seguradoras que não se limita ao cumprimento do que está previsto
no art. 7º da Lei nº 6.194/74 , que além do evidente poder econômico elevado, administra relevante quantia que é arrecadada
anualmente dos proprietários de veículos automotores que pretendem circular regularmente pelo país sequer é possível o
licenciamento sem o prévio pagamento desse seguro , sem deslembrar que o montante auferido com a arrecadação se destina
exatamente à indenização das vítimas que tenham sofrido “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”. Com isso, o consórcio é bem aparelhado, conta com profissionais da área
médica para a regulação do sinistro pela via administrativa e mesmo assim, nota-se pelas ações judiciais que muitas vezes nega
a cobertura de forma indevida, ou promove pagamento de maneira incompleta , além de poder se defender em ações judiciais
por meio de renomados escritórios de advocacia. As vítimas, por sua vez, sequer podem contar com o aparato estatal que a Lei
determinou, sendo de conhecimento público que os Institutos de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) não detém capacidade
para prestar o atendimento previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74. Diante disso, e da hipossuficiência técnica da parte
Demandante, impõe-se a atribuição do ônus probatório de modo diverso, motivo pelo qual inverto o “onus probandi”, e atribuo à
parte Ré a obrigação de demonstrar a inexistência do direito de indenização pleiteado. IV Para a comprovação do fato referido
no tópico ‘2’ do item ‘II’ desta decisão, e também visando dar à parte Demandada a oportunidade de se desincumbir do ônus
probatório que lhe foi atribuído, determino a produção de prova pericial, e desde logo nomeio como perito do Juízo o Dr. Estevam
Murillo Campos da Costa, com endereço na Rua da Paz, 129, sala 86, Ed. Trade Center, tel: 8407-7850. V Como tem sido
estabelecido por este Juízo para os casos de indenização pelo DPVAT, desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00
(mil reais), tendo em vista a especialização necessária para o desenvolvimento dos trabalhos e a natureza do exame. VI Cite-se
a Requerida, por AR, no endereço indicado a fls. 01, para que apresente resposta aos termos do pedido, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC), observando-se que o prazo de defesa passará a fluir da juntada do comprovante
de citação nos autos. Deixo de designar audiência de conciliação em vista da manifestação da Seguradora em outros feitos. VII
Uma vez que definida a inversão do ônus da prova, juntamente com a carta de citação, intime-se a Seguradora acerca do valor
dos honorários do Perito e para que, no prazo da resposta, promova o adiantamento dos referidos honorários (CPC, art. 95,
§ 1º), sob pena das cominações legais (TJMS - 4ª Câmara Cível - Agravo Regimental nº 1400923-75.2016.8.12.0000 - Ponta
Porã - Rel. Exmo. Des. DORIVAL RENATO PAVAN - j. 09/03/2016), e, querendo, apresente quesitos e indique assistente técnico
(CPC, art. 465, § 1º). VIII Intime-se também a parte Autora para ciência do valor dos honorários periciais, oferta ou reiteração
de quesitos, e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC. IX Tanto que
decorrido o prazo da contestação, com ou sem a resposta da Demandada, intime-se a parte Demandante para manifestação
em 15 (quinze) dias, e intime-se o Experto para dizer sobre a aceitação de sua nomeação, informando-o acerca do valor dos
honorários (item ‘V’). Aceito o encargo, deverá o Dr. Perito designar data para a realização da perícia, informando ao Juízo
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, visando a intimação das partes. Na forma do art. 465 do CPC, assino ao perito o
prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, para apresentação do laudo em Cartório. X Oportunamente, intimem-se as
partes sobre o agendamento da perícia, advertindo-se a parte Requerente nos termos dos artigos 231 e 232 do CC. XI Tanto que
juntado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º), e expeça-se
alvará em favor do perito para levantamento de seu crédito de honorários periciais. XII Defiro à parte Requerente os benefícios
da Justiça gratuita, em vista da declaração contida nos autos. XIII Às providências.
Processo 0842940-36.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Alfredo Torres
ADV: SANDRO LUIZ MONGENOT SANTANA (OAB 5289/MS)
ADV: CAMILA MONTEIRO BRANDÃO (OAB 22969/MS)
Intime-se o Requerente para emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo providenciar: 1) a inclusão de todas
as empresas que são proprietárias do imóvel (fls. 17), no polo passivo da lide, com indicação dos endereços; 2) a juntada
de planta/memorial descritivo do imóvel; 3) a exibição de certidões atualizadas das matrículas dos imóveis lindeiros, com a
indicação dos nomes e endereços dos confinantes que deverão ser citados na lide (art. 246, § 3º, do CPC); 4) a regularização
da inicial, haja vista a necessidade da outorga uxória (ou inclusão da mulher do Autor no polo ativo da lide), eis que consta como
casado na qualificação, conforme art. 73, caput do novo CPC, e 5) a juntada de fotografias atuais do imóvel, a fim de comprovar
as alegadas benfeitorias, tudo sob pena de indeferimento da inicial (arts. 320 e 321 do CPC).
Processo 0843243-50.2020.8.12.0001 - Interpelação - Intimação / Notificação
Autor: Marcelo Augusto Santos Turine
ADV: DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA (OAB 12480/MS)
ADV: THIAGO MACHADO GRILLO (OAB 12212/MS)
Intime-se o Requerido, por mandado, dos termos da inicial, “para que faça ou deixe de fazer o que o Requerente entenda ser
de seu direito” (art. 727 do CPC), com prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, se manifestar. Após, tanto que vencido o prazo
assinalado, arquivem-se os autos, com as anotações registrais de baixa, desde já autorizada a expedição de certidão. Observo
que o disposto no art. 729 do CPC fica prejudicado, uma vez que se trata de processo digital.
Processo 0843321-44.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Daniel Assis de Oliveira
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
I Trata-se de petição inicial de cobrança de seguro DPVAT em que a parte Autora justifica ter direito de indenização em
vista de danos pessoais incapacitantes e permanentes causados por veículo automotor de via terrestre, em razão de seu
envolvimento em acidente de trânsito e as lesões sofridas. Acerca do pedido apresentado, é certo que não há mais controvérsia
sobre a impositiva graduação dos danos para os fins de indenização do seguro obrigatório em questão, consoante a Súmula
nº 474 do STJ, sendo, por isso, necessária a realização de prova pericial em momento oportuno. Visando dar celeridade ao
procedimento, em vista da praxe forense nesse tipo de ação, e considerando a existência de indícios de acidente que se
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enquadra nas disposições da Lei nº 6.194/74, com lesões, em vista do teor dos documentos juntados com a inicial, passo desde
logo às deliberações acerca das etapas da instrução do processo. II Sobre a pretensão deste feito, 1) são incidentes as regras de
estipulação da obrigação e montante da indenização previstas na Lei nº 6.194/74, inclusive da tabela de graduação do seu anexo
e demais normativos regulamentadores conexos, e das regras de instrução processual e de produção de provas estabelecidas
no CPC, e 2) faz-se necessária a verificação de existência de invalidez permanente da parte Autora, o grau da eventual lesão,
e a hipótese de cabimento de indenização, em decorrência de “danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, que tenham relação com o acidente de trânsito narrado na inicial.
III Em que pese o entendimento do E. STJ, no sentido de não representar o seguro obrigatório DPVAT uma relação de consumo,
e consequentemente, não ser incidente a regra de facilitação de defesa prevista no art. 6º, VIII, do CDC (Terceira Turma - REsp
nº 1635398/PR - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 17/10/2017), é de se determinar, no caso, a inversão do ônus da
prova, com esteio no art. 373, § 1º, do CPC, posto se amolda a essa norma na situação de “maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário” pela Requerida. Outra não pode ser a conclusão, eis que o DPVAT em sua regulamentação própria,
decorrente de Lei, ensejou a criação de um consórcio de seguradoras que não se limita ao cumprimento do que está previsto
no art. 7º da Lei nº 6.194/74 , que além do evidente poder econômico elevado, administra relevante quantia que é arrecadada
anualmente dos proprietários de veículos automotores que pretendem circular regularmente pelo país sequer é possível o
licenciamento sem o prévio pagamento desse seguro , sem deslembrar que o montante auferido com a arrecadação se destina
exatamente à indenização das vítimas que tenham sofrido “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”. Com isso, o consórcio é bem aparelhado, conta com profissionais da área
médica para a regulação do sinistro pela via administrativa e mesmo assim, nota-se pelas ações judiciais que muitas vezes nega
a cobertura de forma indevida, ou promove pagamento de maneira incompleta , além de poder se defender em ações judiciais
por meio de renomados escritórios de advocacia. As vítimas, por sua vez, sequer podem contar com o aparato estatal que a Lei
determinou, sendo de conhecimento público que os Institutos de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) não detém capacidade
para prestar o atendimento previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74. Diante disso, e da hipossuficiência técnica da parte
Demandante, impõe-se a atribuição do ônus probatório de modo diverso, motivo pelo qual inverto o “onus probandi”, e atribuo à
parte Ré a obrigação de demonstrar a inexistência do direito de indenização pleiteado. IV Para a comprovação do fato referido
no tópico ‘2’ do item ‘II’ desta decisão, e também visando dar à parte Demandada a oportunidade de se desincumbir do ônus
probatório que lhe foi atribuído, determino a produção de prova pericial, e desde logo nomeio como perito do Juízo o Dr. Estevam
Murillo Campos da Costa, com endereço na Rua da Paz, 129, sala 86, Ed. Trade Center, tel: 8407-7850. V Como tem sido
estabelecido por este Juízo para os casos de indenização pelo DPVAT, desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00
(mil reais), tendo em vista a especialização necessária para o desenvolvimento dos trabalhos e a natureza do exame. VI Cite-se
a Requerida, por AR, no endereço indicado a fls. 01, para que apresente resposta aos termos do pedido, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC), observando-se que o prazo de defesa passará a fluir da juntada do comprovante
de citação nos autos. Deixo de designar audiência de conciliação em vista da manifestação da Seguradora em outros feitos. VII
Uma vez que definida a inversão do ônus da prova, juntamente com a carta de citação, intime-se a Seguradora acerca do valor
dos honorários do Perito e para que, no prazo da resposta, promova o adiantamento dos referidos honorários (CPC, art. 95,
§ 1º), sob pena das cominações legais (TJMS - 4ª Câmara Cível - Agravo Regimental nº 1400923-75.2016.8.12.0000 - Ponta
Porã - Rel. Exmo. Des. DORIVAL RENATO PAVAN - j. 09/03/2016), e, querendo, apresente quesitos e indique assistente técnico
(CPC, art. 465, § 1º). VIII Intime-se também a parte Autora para ciência do valor dos honorários periciais, oferta ou reiteração
de quesitos, e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC. IX Tanto que
decorrido o prazo da contestação, com ou sem a resposta da Demandada, intime-se a parte Demandante para manifestação
em 15 (quinze) dias, e intime-se o Experto para dizer sobre a aceitação de sua nomeação, informando-o acerca do valor dos
honorários (item ‘V’). Aceito o encargo, deverá o Dr. Perito designar data para a realização da perícia, informando ao Juízo
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, visando a intimação das partes. Na forma do art. 465 do CPC, assino ao perito o
prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, para apresentação do laudo em Cartório. X Oportunamente, intimem-se as
partes sobre o agendamento da perícia, advertindo-se a parte Requerente nos termos dos artigos 231 e 232 do CC. XI Tanto que
juntado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º), e expeça-se
alvará em favor do perito para levantamento de seu crédito de honorários periciais. XII Defiro à parte Requerente os benefícios
da Justiça gratuita, em vista da declaração contida nos autos. XIII Às providências.
Processo 0843657-48.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Osmildo Ferreira da Silva
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Trata-se de petição inicial de cobrança de seguro DPVAT em que a parte Autora justifica ter direito de indenização em
vista de danos pessoais incapacitantes e permanentes causados por veículo automotor de via terrestre, em razão de seu
envolvimento em acidente de trânsito e as lesões sofridas. Acerca do pedido apresentado, é certo que não há mais controvérsia
sobre a impositiva graduação dos danos para os fins de indenização do seguro obrigatório em questão, consoante a Súmula
nº 474 do STJ, sendo, por isso, necessária a realização de prova pericial em momento oportuno. Visando dar celeridade ao
procedimento, em vista da praxe forense nesse tipo de ação, e considerando a existência de indícios de acidente que se
enquadra nas disposições da Lei nº 6.194/74, com lesões, em vista do teor dos documentos juntados com a inicial, passo desde
logo às deliberações acerca das etapas da instrução do processo. II Sobre a pretensão deste feito, 1) são incidentes as regras de
estipulação da obrigação e montante da indenização previstas na Lei nº 6.194/74, inclusive da tabela de graduação do seu anexo
e demais normativos regulamentadores conexos, e das regras de instrução processual e de produção de provas estabelecidas
no CPC, e 2) faz-se necessária a verificação de existência de invalidez permanente da parte Autora, o grau da eventual lesão,
e a hipótese de cabimento de indenização, em decorrência de “danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, que tenham relação com o acidente de trânsito narrado na inicial.
III Em que pese o entendimento do E. STJ, no sentido de não representar o seguro obrigatório DPVAT uma relação de consumo,
e consequentemente, não ser incidente a regra de facilitação de defesa prevista no art. 6º, VIII, do CDC (Terceira Turma - REsp
nº 1635398/PR - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - j. 17/10/2017), é de se determinar, no caso, a inversão do ônus da
prova, com esteio no art. 373, § 1º, do CPC, posto se amolda a essa norma na situação de “maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário” pela Requerida. Outra não pode ser a conclusão, eis que o DPVAT em sua regulamentação própria,
decorrente de Lei, ensejou a criação de um consórcio de seguradoras que não se limita ao cumprimento do que está previsto
no art. 7º da Lei nº 6.194/74 , que além do evidente poder econômico elevado, administra relevante quantia que é arrecadada
anualmente dos proprietários de veículos automotores que pretendem circular regularmente pelo país sequer é possível o
licenciamento sem o prévio pagamento desse seguro , sem deslembrar que o montante auferido com a arrecadação se destina
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exatamente à indenização das vítimas que tenham sofrido “danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”. Com isso, o consórcio é bem aparelhado, conta com profissionais da área
médica para a regulação do sinistro pela via administrativa e mesmo assim, nota-se pelas ações judiciais que muitas vezes nega
a cobertura de forma indevida, ou promove pagamento de maneira incompleta , além de poder se defender em ações judiciais
por meio de renomados escritórios de advocacia. As vítimas, por sua vez, sequer podem contar com o aparato estatal que a Lei
determinou, sendo de conhecimento público que os Institutos de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) não detém capacidade
para prestar o atendimento previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74. Diante disso, e da hipossuficiência técnica da parte
Demandante, impõe-se a atribuição do ônus probatório de modo diverso, motivo pelo qual inverto o “onus probandi”, e atribuo à
parte Ré a obrigação de demonstrar a inexistência do direito de indenização pleiteado. IV Para a comprovação do fato referido
no tópico ‘2’ do item ‘II’ desta decisão, e também visando dar à parte Demandada a oportunidade de se desincumbir do ônus
probatório que lhe foi atribuído, determino a produção de prova pericial, e desde logo nomeio como perito do Juízo o Dr. Estevam
Murillo Campos da Costa, com endereço na Rua da Paz, 129, sala 86, Ed. Trade Center, tel: 8407-7850. V Como tem sido
estabelecido por este Juízo para os casos de indenização pelo DPVAT, desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00
(mil reais), tendo em vista a especialização necessária para o desenvolvimento dos trabalhos e a natureza do exame. VI Cite-se
a Requerida, por AR, no endereço indicado a fls. 01, para que apresente resposta aos termos do pedido, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC), observando-se que o prazo de defesa passará a fluir da juntada do comprovante
de citação nos autos. Deixo de designar audiência de conciliação em vista da manifestação da Seguradora em outros feitos. VII
Uma vez que definida a inversão do ônus da prova, juntamente com a carta de citação, intime-se a Seguradora acerca do valor
dos honorários do Perito e para que, no prazo da resposta, promova o adiantamento dos referidos honorários (CPC, art. 95,
§ 1º), sob pena das cominações legais (TJMS - 4ª Câmara Cível - Agravo Regimental nº 1400923-75.2016.8.12.0000 - Ponta
Porã - Rel. Exmo. Des. DORIVAL RENATO PAVAN - j. 09/03/2016), e, querendo, apresente quesitos e indique assistente técnico
(CPC, art. 465, § 1º). VIII Intime-se também a parte Autora para ciência do valor dos honorários periciais, oferta ou reiteração
de quesitos, e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC. IX Tanto que
decorrido o prazo da contestação, com ou sem a resposta da Demandada, intime-se a parte Demandante para manifestação
em 15 (quinze) dias, e intime-se o Experto para dizer sobre a aceitação de sua nomeação, informando-o acerca do valor dos
honorários (item ‘V’). Aceito o encargo, deverá o Dr. Perito designar data para a realização da perícia, informando ao Juízo
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, visando a intimação das partes. Na forma do art. 465 do CPC, assino ao perito o
prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, para apresentação do laudo em Cartório. X Oportunamente, intimem-se as
partes sobre o agendamento da perícia, advertindo-se a parte Requerente nos termos dos artigos 231 e 232 do CC. XI Tanto que
juntado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1º), e expeça-se
alvará em favor do perito para levantamento de seu crédito de honorários periciais. XII Defiro à parte Requerente os benefícios
da Justiça gratuita, em vista da declaração contida nos autos. XIII Às providências.
Processo 0843737-17.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Francelino Riquelme
ADV: SUELEN BEVILAQUA (OAB 17020/MS)
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Intime-se a parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
Processo 0844081-90.2020.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: Laticinios Puro Leite Ltda - Me
ADV: TADEU AUGUSTO GUIRRO (OAB 64421/PR)
LATICÍNIOS PURO LEITE LTDA., qualificada na inicial, por intermédio de procurador regularmente constituído, apresenta
pedido monitório contra LATICÍNIOS MANÁ LTDA., igualmente já qualificada, sob a alegação de que é dela credora na importância
total de R$ 472.800,00, representada pelos seis cheques no valor unitário de R$ 30.000,00, emitidos em 29.04 e 30.04.2020,
sacados contra a COOPERATIVA SICREDI CENTRO-SUL MS, de Ivinhema - MS, e por dez cheques, no valor unitário de R$
30.000,00,emitidos em 24, 28 e 30.06.2020, da mesma Cooperativa de Crédito, vinculados a nominado “Contrato de Venda
de Leite”, celebrado em 04.05.2020, onde foi eleito o Foro da Comarca de Campo Grande MS, para solução de controvérsias
relacionadas ao negócio. No caso, sem deslembrar do enunciado da Súmula 33 do E. STJ (A incompetência relativa não pode
ser declarada de ofício), verifico que a opção de escolha do Foro desta capital, para a ação monitória relacionada aos seis
primeiros cheques de R$ 30.000,00 (obrigação no valor principal de R$ 180.000,00 que não estão vinculados ao contrato em
cópia a fls. 17/19) a princípio não está justificada. Nesse sentido, os cheques deveriam ser pagos na Comarca de Ivinhema
MS, onde está a agênca da Cooperativa Sicredi. Ainda, a sede da devedora está localizada no Município de Jateí MS, Comarca
de Fátima do Sul MS. Ou seja, esta Comarca não é o local do domicílio da devedora, ou o lugar onde a obrigação deve ser
satisfeita. Assim, intime-se a Autora para esclarecer, em 15 dias, a apresentação do pedido monitório nesta Capital, em relação
aos seis cheques de R$ 30.000,00, emitidos em 29.04 e 30.04.2020.
Processo 0844327-86.2020.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Sebastiana Maria Pontes - Reqdo: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: CELSO GONÇALVES (OAB 20050/MS)
No caso, existe prova de que a Autor postulou junto ao Requerido a entrega dos documentos (fls. 27/29), e não teria sido
atendida. Anoto que, em que pese a divergência jurisprudência, não é possível a fixação de multa diária em ação de exibição
de documentos, em vista do enunciado da Súmula 372 do E. STJ. Ainda, tenho que o feito, ação autônoma de exibição de
documentos, deve se desenvolver pelo procedimento comum. I - Diante disso, defiro o pedido da Autora e determino que o
Requerido faça a exibição nos autos, no prazo de 15 dias, de cópia do contrato de financiamento com alienação fiduciária de
12040000226820-1, em nome da Autora, com respectivos acessórios, cópia da proposta e “planilha de evolução de pagamentos
e da dívida”, sob as cominações do art. 400, I, do CPC, devendo ser intimado. II - Cite-se e intime-se o Requerido, por AR,
no endereço indicado a fls. 01, para que apresente resposta aos termos do pedido, no prazo de quinze (15) dias, sob pena
de revelia (art. 344 do CPC), observando-se que o prazo de defesa passará a fluir da juntada do comprovante de citação nos
autos. Caso necessário, cite-se mediante carta precatória. III - Defiro à Requerente os benefícios da Justiça gratuita, em vista da
declaração contida nos autos. IV - Anote-se que o presente feito deverá ter tramitação prioritária (art. 1.048, I, do CPC).
Processo 0844400-58.2020.8.12.0001 - Tutela Antecipada Antecedente - Tutela de Urgência
Reqte: Dlr Food Restaurantes Ltda
ADV: PEDRO DE CASTILHO GARCIA (OAB 20236/MS)
Conforme informação do procurador da parte Autora, já houve o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora.
Assim, intime-se para informar sobre o interesse no prosseguimento da lide, no prazo de 15 dias.
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Processo 0844413-62.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Mirian de Sousa Rolon - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: CHADID PROVENZANO ADVOGADOS S/S (OAB 1115/MS)
ADV: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103082/MG)
ADV: RODRIGO VENEROSO DAUR (OAB 102818/MG)
ADV: ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI (OAB 12195/MS)
ADV: LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103997/MG)
ADV: LEANDRO AMARAL PROVENZANO (OAB 13035/MS)
Intime-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Prazo: 05(cinco) dias.
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO PETRAUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON CAIRES SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2021
Processo 0813091-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Anhanguera Educacional Ltda., R$ 947,18

10ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0040344-93.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exeqte: Candida Ferreira Pinheiro
ADV: MARCO AURÉLIO DA CRUZ MONTES (OAB 15357/MS)
Diga à exequente se houve o cumprimento da obrigação pelo executado. Int.
Processo 0802518-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Felipe Gleison Oliveira dos Santos - Réu: Banco Bradesco Cartões S.A.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 47106AGO)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum
de cinco dias, manifestar se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito
exclusivamente de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I,
do CPC) ou, contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir em
audiência, justificando-se a pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0803330-61.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Clovis Santos de Souza - Ré: Banco BMG SA
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: SÉRGIO GONINI BENÍCIO (OAB 23431A/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), manifestem-se as partes, no prazo comum
de cinco dias, se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito exclusivamente
de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I, do CPC) ou,
contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir, justificando-se a
pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0804827-47.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Brigete Madalena Gubert Nascimento - Réu: JChagas Alimentos Ltda
ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
ADV: DIEGO MARCOS GONÇALVES (OAB 17357/MS)
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
ADV: EDERSON DUTRA (OAB 19278/MS)
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
Digam às partes acerca da juntada de ofício de páginas 94 e documentos em frente. Int.
Processo 0806980-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autor: Aquiles Momm - Réu: Via Varejo S/A.
ADV: ALINE DE OLIVEIRA FAVA (OAB 11806/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: WILSON FARIAS DO REGO (OAB 16484/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum
de cinco dias, manifestar se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito
exclusivamente de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I,
do CPC) ou, contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir em
audiência, justificando-se a pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0814297-05.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Flávia Machado Moraes
ADV: CLEVERSON QUIRINO DA SILVA (OAB 20548/MS)
A despeito do parecer do MPE à fl. 187, entendo que os valores referentes à indenização da autora devem ser destinados
exclusivamente à subsistência desta. Posto isso, defiro a expedição de alvará em favor da autora, conforme postulado à fl. 181,
devendo, em trinta dias, prestar contas a respeito da utilização dos numerários.
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Processo 0818857-87.2019.8.12.0001 (apensado ao Processo 0804966-72.2014.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Luciana Branco Vieira
ADV: LUCIANA BRANCO VIEIRA (OAB 4975/MS)
As buscas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Impulsione a credora, em cinco dias, a
presente demanda, sob pena de arquivamento.
Processo 0819583-27.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Elias Betio Soares - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: GABRIELA DE MORAES GONÇALVES MENDES (OAB 23820/MS)
ADV: FELIPE DE MORAES GONÇALVES MENDES (OAB 16213/MS)
ADV: THIAGO MORAES MARSIGLIA (OAB 15551/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: ISMAEL GONCALVES MENDES (OAB 3415A/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum
de cinco dias, manifestar se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito
exclusivamente de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I,
do CPC) ou, contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir em
audiência, justificando-se a pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0821515-21.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Exeqte: Granfer Caminhões e Ônibus Ltda
ADV: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO (OAB 7676/MS)
ADV: WAGNER DA SILVA FREITAS (OAB 15492/MS)
ADV: LORAINE MATOS FERNANDES (OAB 9551/MS)
Em análise aos autos, verifico ser prescindível a providência postulada pelo credor à fl. 55, uma vez que houve tentativa de
intimação do executado no endereço em que restou citado, conforme AR de fl. 46, que retornou com a informação de “mudouse”. Deste modo, incide, na espécie, o disposto no § 3º do art. 513 do CPC, segundo o qual “considera-se realizada a intimação
quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do
art. 274.” Posto isso, intime-se o credor para, em cinco dias, impulsionar a presente demanda, sob pena de arquivamento.
Processo 0822566-04.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Vagner José Campos - Ré: Itaú Seguros S/A
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Digam às partes acerca do laudo pericial de páginas 361-381. Int.
Processo 0823252-59.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: João Alves Frazão - Réu: Chubb Brasil Seguros S.a
ADV: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN (OAB 7069/MS)
ADV: RENATA DE OLIVEIRA ISHI (OAB 14525/MS)
ADV: LUZIA DA CONCEIÇÃO MONTELLO (OAB 17322/MS)
ADV: ENIO ROBERTO PINTO (OAB 22609/MS)
Diante da informação de falecimento do autor (fl. 202), necessária instauração do procedimento de habilitação, razão pela
qual, nos moldes dos arts. 110 c/c 313, I e § 1º, c/c 687 e ss., do CPC, determino a suspensão do processo e concedo o prazo
de cinco dias para indicação dos herdeiros deste, sob pena de extinção. Outrossim, em atenção à manifestação de fls. 200/201,
postergo a análise do pleito de realização de perícia indireta nos autos. Após o prazo supracitado, voltem conclusos.
Processo 0826784-70.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Adriano Lopes Santos - Réu: Luiz Prudente Moreira
ADV: ANDRE LUIZ DAS NEVES PEREIRA (OAB 8764/MS)
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
ADV: IARA MOURA DA SILVA MENDONÇA (OAB 22917/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum
de cinco dias, manifestar se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito
exclusivamente de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I,
do CPC) ou, contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir em
audiência, justificando-se a pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0828957-67.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Josiel Batista da Silva Moura - Réu: Anhanguera Educacional Ltda.
ADV: DANIELA CABETTE DE ANDRADE (OAB 9889B/MT)
ADV: ADRIANO ARAÚJO VILLELA (OAB 16318/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), intimem-se as partes para, no prazo comum
de cinco dias, manifestar se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito
exclusivamente de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I,
do CPC) ou, contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir em
audiência, justificando-se a pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0830281-39.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Erro Médico
Exeqte: LILIAN APARECIDA DIAS
ADV: NILMARE DANIELE DA SILVA IRALA (OAB 12220/MS)
ADV: MARIANA PIROLI ALVES (OAB 15204/MS)
Intime-se a parte exequente para, em cinco dias, proceder à juntada de planilha de cálculo atualizada do débito exequendo,
sob pena de indeferimento do pedido de fl. 666/667.
Processo 0830792-61.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Autor: Paulo Essir
ADV: ELENICE PEREIRA CARILLE (OAB 1214/MS)
ADV: JAQUELINE CASEMIRO PEREIRA (OAB 8612/MS)
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Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos às fls. 408/412,
intime-se a parte adversa para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca do recurso, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.
Processo 0831188-04.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: José Luiz da Costa Arguelho - Ré: Águas Guariroba S.A.
ADV: TÂMILA CERIOLI (OAB 22783/MS)
ADV: ALYSSON BRUNO (OAB 16080/MS)
ADV: CLEYTON BAEVE DE SOUZA (OAB 18909/MS)
ADV: EMERSON DA SILVA SERRA (OAB 21197/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), manifestem-se as partes, no prazo comum
de cinco dias, se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito exclusivamente
de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I, do CPC) ou,
contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir, justificando-se a
pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0831854-39.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Itaú Unibanco S.A. - Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 22485A/MS)
Diante dos endereços obtidos pela pesquisa via SISBAJUD, impulsione a autora, em cinco dias, a presente demanda, sob
pena de extinção.
Processo 0832497-36.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Cancelamento de Protesto
Reqte: RATINHO COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
ADV: RENATA MIRANDA DANIEL (OAB 14786/MS)
ADV: JÚLIA MACHADO HORTA (OAB 87763/MG)
Intimação da parte autora acerca do envio da carta precatória à comarca de Curitiba/PR. Fica intimado, também, de que
eventuais custas deverão ser pagas junto ao juízo deprecado.
Processo 0833364-53.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Luiz Fernando Rodrigues - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
Manifestem-se, as partes, acerca do laudo pericial.
Processo 0833937-91.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Nos termos do § 4º do art. 485 do CPC, concedo à ré o prazo de cinco dias para, querendo, se manifestar a respeito do
pedido de desistência formulado à fl. 329.
Processo 0836167-43.2018.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autora: Maria Luiza Benites Chita
ADV: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES (OAB 6367/MS)
As pesquisas postuladas à fl. 138 demandam a indicação dos respectivos números de CPF, o que deverá ser providenciado
pela autora, em cinco dias, sob pena de indeferimento.
Processo 0836743-02.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autora: L.M.B. - Réu: G.L.A.S.
ADV: DANILO FERRO CAMARGO (OAB 15105/MS)
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (OAB 21601A/MS)
ADV: GUILHERME BONACUL RODRIGUES (OAB 16162/MS)
Para a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), manifestem-se as partes, no prazo comum
de cinco dias, se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser a matéria do presente feito exclusivamente
de direito ou de direito e de fato, entretanto, sem necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, inciso I, do CPC) ou,
contrariamente, diante da necessidade de instrução, que apontem os meios de provas que pretendem produzir, justificando-se a
pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0837076-61.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Elizardo Sanches
ADV: ROBSON GUSMÃO NUNES (OAB 15863/MS)
Intime-se o executado para pagamento do débito, nos termos da manifestação do autor de f. 468.
Processo 0838684-50.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Anderson Jimmy de Arruda Garcia
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
Intime-se a parte autora, para correção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, conforme certidão de fl. 63, oportunidade
em que deverá emendar a inicial com: a) cópia de documento de comprovação dos dados da requerida e b) cópia de documento
pessoal legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, artigo 321 do CPC.
Processo 0841098-21.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Paloma Mello Vidor
ADV: LAURO BECKMANN FERREIRA CABRAL (OAB 15409/MS)
ADV: JULIANO BEZERRA AJALA (OAB 18710/MS)
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, oportunidade que deverá a) informar o
polo passivo da ação observando os fatos narrados e b) juntar cópias dos documentos pessoais, sob pena de indeferimento,
conforme artigo 320 do CPC.
Processo 0841210-87.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Cláudia Maria dos Santos Azevedo
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA S/S (OAB 350/MS)
Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial, oportunidade que deverá juntar cópia de
documento pessoal, sob pena de indeferimento, conforme artigo 320 do CPC.
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Processo 0841343-66.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Gumercindo Luiz Pereira
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Nos termos do art. 370 do CPC, concedo ao autor o prazo de cinco dias para esclarecer e comprovar, em cinco dias,
o número da agência e da conta corrente em que recebe o respectivo benefício previdenciário, devendo, no mesmo lapso
temporal, apresentar cópia do extrato referente aos meses de janeiro/fevereiro de 2016, sob pena de preclusão.

11ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0043/2021
Processo 0030543-75.2020.8.12.0001 - Monitória - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Marco Túlio Pires Guimarães - Réu: Paulo Pires Ribeiro
ADV: OTÁVIO VALADARES DE OLIVEIRA (OAB 66849/MG)
ADV: TATIANA LEOPOLDINA SILVA VALADARES (OAB 99393/MG)
ADV: SABRINA ANDRADE OLIVEIRA MAIA (OAB 132232/MG)
Com fundamento no princípio da cooperação, inserto no art. 6º, do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias,
delimitarem: 1.as questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito; 2.as questões de fato incontroversas,
assim como aquelas sobre as quais deverá recair a atividade probatória, especificando as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0030679-72.2020.8.12.0001 (processo principal 0813272-20.2020.8.12.0001) - Impugnação de Crédito Cheque
Impugte: Elieser Rotta Bonifácio
ADV: LUIS CARLOS LEITE DUARTE (OAB 268659SP)
Cancele-se a distribuição dos presentes autos, promovendo-se a juntada de f. 01/12 aos autos nº 0813272-20.2020.8.12.0001,
por se tratar de simples impugnação aos embargos monitórios apresentados às f. 75/90. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0031738-95.2020.8.12.0001 (processo principal 0813272-20.2020.8.12.0001) - Exibição de Documento ou
Coisa Cível - Cheque
Autor: GS Frutal Com. de Hortifrutigrangeiro LTDA - Gian Chagas Lopes - Gilmar Chagas da Silva
ADV: LUIS CARLOS LEITE DUARTE (OAB 268659SP)
Vistos, etc. Cancelem-se os presentes na distribuição, por se tratar de simples petição, a qual deveria ter sido juntada aos
autos nº 0030679-72.2020.8.12.0001, e principalmente porque a providência requerida já foi determinada nos referidos autos nº
0030679-72.2020.8.12.0001. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0048515-39.2012.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Reqte: José Salvador Gomes
ADV: SANDRA MARA DE LIMA RIGO (OAB 3580/MS)
Vistos, etc. F. 157: Conforme se observa da certidão de óbito do requerido WANDERLEI PEREIRA DE SOUZA (f. 133),
há a informação da existência de dois herdeiros. Portanto, para a devida regularização do polo passivo, o requerente deve
diligenciar em prol da citação de ambos os herdeiros, ou, acaso requeira a citação do espólio (representado pelo inventariante),
deve demonstrar nos autos esta condição (termo de inventariante). Sendo assim, intime-se o requerente para que esclareça
as informações para a devida regularização do polo passivo da lide (apresentando a qualificação de ambos os herdeiros, ou
o termo de inventariante na hipótese de abertura de inventário), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos para
deliberações. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0066541-90.2009.8.12.0001 (001.09.066541-5) - Usucapião - Propriedade
Reqte: Francisco Aparecido Estevam - Confte: Gilmara de Oliveira Ocampos e outros
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
ADV: JOSÉ GONDIM DOS SANTOS (OAB 9348/MS)
ADV: CLACIR JOSE BERNARDI (OAB 7169/MS)
Fica a Requerente intimada da remessa da carta precatória à Comarca de São Paulo/SP, via MALOTE DIGITAL, conforme
extrato de f. 402, para seu acompanhamento junto ao Juízo Deprecado.
Processo 0800116-28.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Reqte: José Vilela da Silva
ADV: LEONARDO PINCELLI CARRIJO (OAB 16417/MS)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Nesse passo, face os reiterados adiamentos do retorno do
atendimento presencial no Judiciário, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar
o rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 4.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor. 5. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)se. Cumpra-se.
Processo 0800526-86.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Plaenge Empreendimentos Ltda
ADV: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES (OAB 3291/MS)
Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausente o requisito da urgência. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
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rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)se. Cumpra-se.
Processo 0800557-09.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Autor: Miguel Siravegna e outro
ADV: VALÉRIO LIMA RODRIGUES (OAB 137085/SP)
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MIGUEL SIRAVEGNA e ROGER
SIRAVEGNA, representados pela mãe, JOICE DE CÁSSIA BALBINO, em face de UNIMED DE CAMPO GRANDE/MS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos qualificados nos autos. Relatam os autores serem dependentes do plano de
saúde da genitora e que foram diagnosticados, em agosto de 2019, com Transtorno do Espectro Autista, CID 10 F84, tendo sido
prescrita sua inclusão urgente em ABA, Fonoterapia com especialização em TEA e Terapia Ocupacional, com especialização em
integração sensorial. No entanto, a operadora requerida informa que os contratos de prestação de serviços médicos hospitalares
firmados entre os beneficiários e a operadora estão atrelados ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela
Agência Nacional de Saúde Complementar, não havendo previsão expressa para cobertura específica da intervenção pelo
método ABA e que dispõe de rede credenciada apta a realização das sessões convencionais de fonoaudiologia e terapia
ocupacional. Requer tutela de urgência para determinar que a requerida forneça os procedimentos pleiteados ou proceda de
imediato ao custeio, e de forma integral, dos procedimentos prescritos com profissionais particulares, consistente em tratamento
multidisciplinar com psicoterapia na modalidade Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com sessões dárias (cinco vezes
na semana), com duração de 2 horas; Fonoaudiologia, com profissional especializado em atraso de linguagem e com experiência
com trabalho com crianças autistas, duas sessões semanais e Terapia Ocupacional, na modalidade integração sensorial, com
duas sessões semanais, a serem custeadas até sua alta médica, cuja obrigação deve ser cumprida no prazo de até 48 horas a
contar da intimação da r. decisão que conceder a tutela de urgência, sob pena de multa diária a ser revertida em favor dos
requerentes. É o relatório. Passo a decidir. 1. A tutela de urgência tem previsão no art. 300 do Novo Código de Processo Civil,
que estipula que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do citado dispositivo que a concessão de tutela antecipada depende que (i) haja
evidência da probabilidade do direito; (ii) haja efetivo perigo de dano na demora ou risco ao resultado útil do processo e (iii) não
haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. A norma prevê a cognição sumária como condição para que o juiz
conceda a antecipação in limine litis, de modo que o juízo de probabilidade da afirmação feita pela parte autora deve ser exigido
em grau compatível com o efeito pretendido. Segundo MARINONI, ARENHART e MITIDIERI, in Novo Código de Processo Civil,
para a concessão da tutela antecipada de urgência, diversamente do que ocorria no direito anterior, bastaria a probabilidade do
direito. Nas palavras dos autores citados, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. No que diz respeito ao perigo de dano ou ao risco de um resultado útil do processo, esclarece MEDINA que usa-se,
hoje, a expressão perigo de demora (periculum in mora) em sentido amplo, seja para se afirmar que a tutela de urgência é
concedida para se evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está diante de uma situação de risco, a impor
a concessão de medida de emergência a evitar a ocorrência de dano iminente”. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp nº 1733013/PR, considerado repetitivo, reconheceu a taxatividade do rol de eventos e procedimentos em saúde da ANS,
litteris: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE
ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE
HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO
EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC.
APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA
AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000
criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse
público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de
procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de
suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por
clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição
dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do
disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.
439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do
art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação
de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado,
apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de
Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui
relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e
vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o
entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações
definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes,
tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos
legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de
outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as
técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no
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art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas
teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de
acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a
necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios
dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em
relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para
assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está
amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É
incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido
do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido.” A requerida recusou a
realização do tratamento pleiteado pelo autor, por não constar do rol de procedimentos da ANS, de modo que haveria exclusão
contratual para sua realização. Nota-se, portanto, que em princípio o caso estaria enquadrado no recurso repetitivo supra, pois
que teria solicitado a realização de procedimentos não previstos no rol da ANS, os quais não teriam cobertura contratual, o que
torna justificada a recusa do plano de saúde complementar e, portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito. Por fim,
saliento apenas que o recurso repetitivo em questão ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de
embargos de declaração, circunstância, contudo, que não afeta sua aplicabilidade, conforme entendimento do próprio STJ, já na
vigência do CPC de 1973, no Informativo 507, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. É desnecessário o trânsito em julgado da decisão
proferida em recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC para a adoção da tese nele firmada. Precedentes citados:
AgRg no REsp 1.218.277-RS, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.095.152-RS, DJe 27/9/2010, e AgRg no AREsp 175.188-SC,
DJe 22/8/2012. EDcl no AgRg no Ag 1.067.829-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012.” Isto posto, INDEFIRO o
pedido de tutela de urgência do autor, por ausente o requisito da probabilidade do direito. 3. Em face dos sucessivos adiamentos
do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a realização de
inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o rito às
necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334, do Novo
Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois que é
facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio constitucional
da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 4. Cite-se e
intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo Código
de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. 5. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)-se.
Cumpra-se.
Processo 0800643-14.2020.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: EMAIS Urbanismo Campo Grande 40 Empreedimentos Imobiliários Ltda. - Reconvinte: Gilberto Torres e outro Reqdo: Gilberto Torres e outro - Reconvindo: Setpar Empreendimentos MS Ltda
ADV: LEANDRO GARCIA (OAB 210137/SP)
ADV: MARIA LUIZA BEZERRA VENANCIO (OAB 25139/MS)
Com fundamento no princípio da cooperação, inserto no art. 6º, do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias,
delimitarem: 1.as questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito; 2.as questões de fato incontroversas,
assim como aquelas sobre as quais deverá recair a atividade probatória, especificando as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0808152-30.2019.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão /
Resolução
Autor: Luciana Pissurno Chaves - Réu: Tiago de Araujo Rodrigues Maia
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
ADV: TAYANE PRISCYLA SANTANA MONTEIRO (OAB 21251/MS)
Com fundamento no princípio da cooperação, inserto no art. 6º, do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias,
delimitarem: 1.as questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito; 2.as questões de fato incontroversas,
assim como aquelas sobre as quais deverá recair a atividade probatória, especificando as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0810557-05.2020.8.12.0001 - Ação de Exigir Contas - Mandato
Autor: Per Core Diagnosticos Cardiologicos S/s - Réu: Sergio Luiz Dall Igna
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: CID EDUARDO BROWN DA SILVA (OAB 8096/MS)
Com fundamento no princípio da cooperação, inserto no art. 6º, do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias,
delimitarem: 1.as questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito; 2.as questões de fato incontroversas,
assim como aquelas sobre as quais deverá recair a atividade probatória, especificando as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0814166-93.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas da designação de perícia para o dia 01/02/2021, às 10h no consultório
médico do perito Estevam Murillo Campos da Costa, situado na Rua da Paz, n.129, sala 86, Edifício Trade Center tel. 984077850
Campo Grande - MS, devendo a parte autora comparecer com laudos e exames relacionados ao seu caso.
Processo 0818195-94.2017.8.12.0001 - Monitória - Prestação de Serviços
Autor: MSMT - Universidade Católica Dom Bosco
ADV: LETÍCIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI (OAB 9764/MS)
ADV: ADRIANE CORDOBA SEVERO SAMUDIO (OAB 9082/MS)
1. Cite-se a parte requerida TATIANA JOVINA BARTZIKI por edital, com prazo de 30 dias, através do Diário da Justiça, para
os fins determinados no despacho inicial. O prazo para a resposta será contado na forma do art. 231, inciso IV, do Código de
Processo Civil/2015. Caso a parte requerente não seja beneficiária da Justiça gratuita, intime-se-a para que efetue também
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a publicação (1x) em jornal local, ex vi do disposto no art. 98, III, e art. 257, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil/2015. 2. Transcorrido in albis o prazo para resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, fica
nomeado curador especial ao réu/executado citado por edital o Defensor Público que atua perante esta Vara privativa, devendo
ser intimado para manifestação nos autos, requerendo o que de direito. 3. Apresentada resposta pelo curador especial, intimese a parte requerente para réplica e, após, tornem conclusos. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0825411-09.2017.8.12.0001 - Monitória - Prestação de Serviços
Reqte: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB
ADV: ADRIANE CORDOBA SEVERO SAMUDIO (OAB 9082/MS)
ADV: LETÍCIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI (OAB 9764/MS)
1. Cite-se a parte requerida MAITÊ TAKATORI DE ARRUDA por edital, com prazo de 30 dias, através do Diário da Justiça,
para os fins determinados no despacho inicial. O prazo para a resposta será contado na forma do art. 231, inciso IV, do Código
de Processo Civil/2015. Caso a parte requerente não seja beneficiária da Justiça gratuita, intime-se-a para que efetue também
a publicação (1x) em jornal local, ex vi do disposto no art. 98, III, e art. 257, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil/2015. 2. Transcorrido in albis o prazo para resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, fica
nomeado curador especial ao réu/executado citado por edital o Defensor Público que atua perante esta Vara privativa, devendo
ser intimado para manifestação nos autos, requerendo o que de direito. 3. Apresentada resposta pelo curador especial, intimese a parte requerente para réplica e, após, tornem conclusos. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0825427-60.2017.8.12.0001 - Monitória - Prestação de Serviços
Autor: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB - Ré: Nathália Marques de Almeida Gonzales Sabio
ADV: LETÍCIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI (OAB 9764/MS)
ADV: ADRIANE CORDOBA SEVERO SAMUDIO (OAB 9082/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
Com fundamento no princípio da cooperação, inserto no art. 6º, do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias,
delimitarem: 1.as questões de direito que entendem relevantes para a decisão de mérito; 2.as questões de fato incontroversas,
assim como aquelas sobre as quais deverá recair a atividade probatória, especificando as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0829185-76.2019.8.12.0001 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
Autora: Fabiana Andreia Padia Maniçoba - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
F. 317: Pugna a Defensoria Pública por vistas dos autos e devolução do prazo para apresentação de Impugnação à
Contestação, uma vez que não foi intimada pessoalmente para tal ato, tampouco para os subsequentes. Conforme consabido,
a ciência à Defensoria Pública acerca dos atos processuais praticados nos autos e sua intimação para a prática de condutas
no processo devem ser realizados por meio de intimação pessoal do Defensor Público, conforme prerrogativa legal (art. 128, I,
da LC 80/1994 e art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º, do CPC). Com efeito, nota-se que as intimações de f. 303, 307 e 314 deramse exclusivamente via publicação no Diário da Justiça, sem oportunidade de vista à Defensoria Pública. Sendo assim, chamo
o feito à ordem, e determino a intimação da Defensoria Pública, nos moldes retro mencionados, para oferecer Impugnação à
Contestação no prazo legal. Ao Cartório para que retifique o cadastro, fazendo-se constar somente a Defensoria Pública como
patrono do autor, de modo a assegurar a regularidade das futuras intimações. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0831450-85.2018.8.12.0001 - Imissão na Posse - Servidão Administrativa
Autor: EKTT 12-A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A - Réu: Ponteio Pecuária Ltda.
ADV: DAVID ANTUNES DAVID (OAB 7221A/TO)
ADV: CARLA GUEDES CAFURE (OAB 12060/MS)
ADV: SÉRGIO SILVA MURITIBA (OAB 8423/MS)
ADV: NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR (OAB 8575/MS)
Vistos, etc. F. 307/308: Autorizo o levantamento do montante depositado pela requerente (f. 211), independentemente da
preclusão desta decisão, devendo ser expedido o respectivo alvará ou promovida a transferência bancária, em favor do perito
ou seu patrono, se tiver poderes especiais para receber e dar quitação. F. 311/312 e 313/314: Considerando a desnecessidade
de novos esclarecimentos pelo perito, declaro encerrada a fase instrutória deste feito. Intimem-se as partes para apresentarem
alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, de modo a assegurar o exercício do contraditório e
da ampla defesa, a requerida pode manifestar-se sobre o laudo apresentado pela requerente às f. 315/330, se assim entender
necessário. Após, tornem conclusos para sentença. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0836576-82.2019.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Autora: Maria Auxiliadora Hamano Campos
ADV: JOSÉ GARCEZ DA COSTA (OAB 2214/MS)
ADV: MARCO ANTÔNIO FERREIRA RESENDE (OAB 23521/MS)
ADV: ANTENOR MINDÃO PEDROSO (OAB 9794/MS)
Vistos, etc. Diante do não atendimento da intimação de f. 80, conforme certidão de f. 81, intime-se a parte requerente, pelos
correios e pelo Diário da Justiça, para, em 5 dias, dar regular andamento ao processo, sob pena de extinção e arquivamento.
Ressalto que, nos termos do art. 274, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária
ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0836897-20.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Cancelamento de vôo
Autor: Wagner Gomes de Barros - Réu: Azul Linhas Áereas Brasileiras S.A.
ADV: RODRIGO FRETTA MENEGHEL (OAB 9117/MS)
ADV: LUCIANA GOULART PENTEADO (OAB 167884/SP)
Tendo em vista o pagamento da totalidade do quantum debeatur, consoante noticiado nos autos, considero solvida a
obrigação e, com base nos artigos 924, inciso II e 925, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinta a(o) presente execução/
cumprimento de sentença. Tratando-se de pagamento voluntário da obrigação, autorizo o levantamento de importâncias
porventura depositadas, independentemente do trânsito em julgado da presente sentença, devendo ser expedido o respectivo
alvará ou promovida a transferência bancária, em favor do exequente ou seu patrono, se tiver poderes especiais para receber
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e dar quitação, e de penhoras porventura feitas, cancelando-se, se for o caso, os respectivos registros. Sem custas. Sem
honorários advocatícios sucumbenciais, diante do pagamento voluntário pelo sucumbente. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de lei.
Processo 0838373-59.2020.8.12.0001 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Obrigação de Fazer / Não
Fazer
Reqte: Valdineis Nunes Dias
ADV: WALMIR DEBORTOLI (OAB 4941A/MS)
ADV: WALDIR FERNANDES (OAB 12051/MS)
ADV: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA DEBORTOLI (OAB 14038/MS)
O autor pretende a transferência do domínio de veículo, que atualmente está registrado perante o órgão em nome de JAIRO
GONÇALVES FARIAS. Não se trata, portanto, de processo de jurisdição voluntária, demandando a intervenção de todos os
anteriores possuidores/proprietários JAIRO GONÇALVES FARIAS e NOVA ERA VEÍCULOS LTDA ME, para, somente após
exercitado o contraditório e ampla defesa, permitir-se a transferência requerida. Isto posto, intime-se o autor para emendar a
inicial, a fim de adequar o rito, a causa de pedir e pedidos e incluir no polo passivo JAIRO GONÇALVES FARIAS e NOVA ERA
VEÍCULOS LTDA ME, sob pena de indeferimento e extinção, sem resolução de mérito. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0841457-68.2020.8.12.0001 - Monitória - Pagamento
Autor: Fernando dos Santos Gonçalves
ADV: LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES (OAB 8270/MS)
1. Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias úteis, para pagamento ou entrega de coisa ou execução de obrigação de
fazer ou não fazer, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará
isento de custas (CPC, art. 701, § 1º). Não há mais previsão de isenção dos honorários, que fixo neste momento, no patamar
de 5% do valor da causa (CPC, art. 701), mas que, em caso de não pagamento serão alterados. Fica o réu advertido de que
poderá utilizar-se das benesses do art. 916, do CPC. 2. Advirta-se o réu que poderá, querendo, oferecer embargos, no prazo
de quinze dias, previsto no item 1 supra (CPC, art. 702) e que, não cumprindo a obrigação ou optando por não embargar,
“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, art. 701, § 2º). 3. Caso sejam ofertados embargos, intimese a parte autora/embargada para manifestação. 4. Proceda-se a citação pela via postal (CPC, art. 246, inciso I). 5. Caso a
parte requerida pretenda requerer os benefícios da gratuidade da Justiça, deverá observar, desde já, que para a concessão do
benefício da gratuidade da Justiça não basta a apresentação da declaração de pobreza. A Constituição Federal estabelece em
seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos, o que indica não ser absoluta a presunção do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil/2015, demandando a produção
de prova pela parte interessada. Ademais, o art. 99, § 2º, do CPC, parte final, determina que compete ao juiz “(...) antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, de modo que a parte está
sendo alertada neste momento que o benefício somente será concedido caso apresentada prova da renda e da insuficiência
de recursos da parte solicitante, o que poderá se dar através da apresentação de algum dos seguintes documentos: carteira de
trabalho, holerite de pagamento, declaração de imposto de renda, balancete contábil (se pessoa jurídica) etc.
Processo 0842113-25.2020.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: Anderson de Freitas Silva
ADV: LEANDRO DE SOUZA RAUL (OAB 12706/MS)
Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar propost apor ANDERSON DE FREITAS SILVA em face
de JÉSSICA FERNANDA DO CARMO, todos qualificados nos autos. Relata que a requerida transferiu os direitos do imóvel
descrito como lote nº 08, da quadra nº 10, do loteamento Vida Nova III, a JOSÉ CARLOS BRAGA, em fevereiro de 2019.
Por seu turno, JOSÉ CARLOS BRAGA teria transferido os direitos sobre o imóvel ao autor em 12.06.2020. Revela que foi
internado em 05.09.2020 na Comunidade Terapêutica Antônio Pio da Silva, para tratar de seu vício em entorpecentes, e foi
infomrado por JOSÉ CARLOS que a requerida invadiu o imóvel em 04.11.2020, ocupando-o indevidamente atualmente. Requer
liminar de reintegração de posse inaudita altera pars ou, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que seja tal
medida precedida de audiência preliminar. É o relatório. Passo a decidir. 1. Face os documentos de f. 28/33, defiro ao autor os
benefícios da gratuidade da Justiça. Anote-se. 2. A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar, em sede de possessória,
subordinando-a à demonstração da existência da posse anterior, a ofensa a tal posse e a data em que tal tenha ocorrido. Nesse
sentido, o art. 561, do NCPC, dispõe que: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho
praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.” No presente caso, o autor demonstra ter a posse, ao menos indireta, do imóvel
da Rua Florbela Espanca, nº 185, Bairro Vida Nova II, após a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda pela
requerida (f. 11/12), em atendimento à estipulação das cláusulas terceira e quarta do contrato de f. 13/15, litteris: “CLAUSULA
TERCEIRA: como o imóvel descrito na Cláusula Primeira encontra-se financiado junto à Empresa Municipal de Habitação,
o COMPROMISSÁRIO VENDEDOR se compromete a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias formalizar contrato de compra e
venda diretamente com a titular do contrato junto à empresa de habitação, para possibilitar a transferência da titularidade de
contrato perante a EMHA, diretamente ao COMPROMITENTE COMPRADOR. (...) CLÁUSULA QUARTA: a posse do bem será
transferida ao comprador no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento da providência estipulada na Cláusula
Terceira.” Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o ajuizamento de ação possessória pela posse
indireta exercida pelo autor. Também demonstrou ter sofrido esbulho possessório, há menos de ano e dia, conforme boletim
de ocorrência de f. 09/10. No caso, a parte ré se apossou do imóvel, após tê-lo vendido a JOSÉ CARLOS BRAGA que, por seu
turno, o vendeu ao autor, aliás, com a anuência da própria requerida, conforme demonstra o contrato de f. 11/12, o que torna
injusta sua posse e evidente o esbulho possessório. Isto posto, comprovados os requisitos do artigo 560, do Novo Código de
Processo Civil, quais sejam, 1) a posse anterior, ainda que indireta, da parte autora, 2) o esbulho praticado pela parte ré e 3)
a data do esbulho, de menos de ano e dia, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a expedição do mandado liminar de
reintegração de posse em favor do ora requerente, ficando autorizada, desde logo, o uso de força policial. Cite-se a parte ré
para, em quinze dias, apresentar contestação, na forma do art. 564, do NCPC, sob pena de revelia, assim como da aplicação
de seus efeitos, reputando-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3. Apresentada contestação, intime-se o autor para,
querendo, apresentar impugnação. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0842376-62.2017.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981
Reqte: Marcos Acosta - Reqdo: BF Produtos Alimentícios Ltda
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
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ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: ERNESTO BORGES NETO (OAB 6651B/MS)
ADV: LUCIANA MELLARIO DO PRADO (OAB 222327/SP)
ADV: CARLOS MAGNO BAGORDAKIS DA ROCHA (OAB 15392/MS)
ADV: AQUILES TADEU GUATEMOZIM (OAB 121377/SP)
É o relatório. Passo à organização e saneamento do processo. 1. Não há preliminares a serem analisadas (art. 357, I do
Código de Processo Civil/2015). 2. Os pontos controvertidos (questão de fato, art. 357, II, CPC/2015) estão relacionados: i) ao
exercício de posse mansa e pacífica no imóvel, pelo requerente, bem como o seu lapso temporal; ii) à área da qual o requerente
detém a posse, bem como se houve a destinação para alguma atividade produtiva ou residência; iii) à existência de atos de
turbação e/ou esbulho pelo requerente na área de propriedade da requerida. 3. Quanto ao ônus da prova (art. 357, III e art.
373, ambos do CPC/2015), no caso em apreço não há hipossuficiência probatória evidenciada em desfavor de nenhuma das
partes. Sendo assim, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, e à requerida quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 4. Não há questões de direito relevantes a serem delimitadas
(art. 357, IV, CPC/2015). 5. Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (f. 179/180), o requerente pleiteou
pelo depoimento pessoal da requerida e pela produção de prova testemunhal (f. 183/184), e a requerida manteve-se inerte
(certidão de f. 207). 5.1. Indefiro o pedido de depoimento pessoal, por se tratar de prova absolutamente parcial, com baixo
valor probatório, normalmente instruída e que costuma não diferir do conteúdo da inicial e das respostas. 5.2. Defiro a produção
de prova testemunhal, pois imprescindível ao deslinde do feito. 6. Por fim, concedo às partes o prazo de cinco dias, para que
peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes, nos termos do art. 357, §1º, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos
conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0843177-70.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0814088-12.2014.8.12.0001) - Embargos de Terceiro
Cível - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Erasmo Francisco de Oliveira
ADV: DAMARES COSTA MACHADO (OAB 17274/MS)
Para a concessão do benefício da gratuidade da Justiça não basta a apresentação da declaração de pobreza. A Constituição
Federal estabelece em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos. A redação do dispositivo indica que a concessão do benefício depende de demonstração
da efetiva necessidade do postulante, o que demonstra não ser absoluta a presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de
Processo Civil/2015. In casu, nota-se que a parte autora não indicou sua ocupação nem informou sua renda total, inexistindo
razões para beneficiá-la sem que comprove ser/estar carente de recursos financeiros. Ademais, o art. 99, § 2o, do CPC, parte
final, determina que compete ao juiz “(...) antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Observando a existência de um excesso nos pedidos de gratuidade da Justiça na comarca e visando
garantir o benefício apenas a quem efetivamente faz jus, determino que a parte autora, no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção e arquivamento: 1. comprove sua hipossuficiência financeira, apresentando carteira de trabalho, holerite de pagamento,
declaração de imposto de renda, extrato bancário atualizado dos últimos três meses, balancete contábil (se pessoa jurídica),
etc. 2. ou demonstre o recolhimento do preparo inicial. Intime(m)-se. Cumpra-se. Campo Grande, 13 de janeiro de 2021.
Processo 0844233-41.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Jorge Luiz Aguinagalde Nahabedian
ADV: LUIS PAULO NOGUEIRA DE JESUS (OAB 19922/MS)
Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção
ao crédito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, referente ao(s) débito(s) apontado(s) às f. 15/16. Expeça-se ofício ao SERASA.
3. Em face dos sucessivos adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do
COVID-19, o que frustrou a realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35
da ENFAM, a fim de adequar o rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/
conciliação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar
qualquer prejuízo às partes, pois que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que
melhor atende ao princípio constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal. 4. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos
termos do art. 344, do Novo Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 5. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora
para impugnação. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0844340-85.2020.8.12.0001 - Monitória - Cheque
Autor: Trokar Postos de Servicos LTDA
ADV: GUILHERME FARIAS TOMANQUEVEZ (OAB 17967/MS)
ADV: HANNA FLAVIA FERREIRA BAGORDAKIS DA ROCHA (OAB 21552/MS)
1. Ao autor para emendar a inicial, promovendo a juntada do verso das lâminas de cheque de f. 17/18, por se tratar de
documento essencial à propositura da ação, sob pena de indeferimento e extinção, sem resolução de mérito. 2. Cumprida
a providência supra, expeça-se mandado, com prazo de 15 dias úteis, para pagamento ou entrega de coisa ou execução de
obrigação de fazer ou não fazer, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu
cumpra, ficará isento de custas (CPC, art. 701, § 1º). Não há mais previsão de isenção dos honorários, que fixo neste momento,
no patamar de 5% do valor da causa (CPC, art. 701), mas que, em caso de não pagamento serão alterados. Fica o réu advertido
de que poderá utilizar-se das benesses do art. 916, do CPC. 3. Advirta-se o réu que poderá, querendo, oferecer embargos, no
prazo de quinze dias, previsto no item 1 supra (CPC, art. 702) e que, não cumprindo a obrigação ou optando por não embargar,
“constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, art. 701, § 2º). 4. Caso sejam ofertados embargos, intimese a parte autora/embargada para manifestação. 5. Proceda-se a citação pela via postal (CPC, art. 246, inciso I). 6 Caso a
parte requerida pretenda requerer os benefícios da gratuidade da Justiça, deverá observar, desde já, que para a concessão do
benefício da gratuidade da Justiça não basta a apresentação da declaração de pobreza. A Constituição Federal estabelece em
seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos, o que indica não ser absoluta a presunção do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil/2015, demandando a produção
de prova pela parte interessada. Ademais, o art. 99, § 2º, do CPC, parte final, determina que compete ao juiz “(...) antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, de modo que a parte está
sendo alertada neste momento que o benefício somente será concedido caso apresentada prova da renda e da insuficiência
de recursos da parte solicitante, o que poderá se dar através da apresentação de algum dos seguintes documentos: carteira de
trabalho, holerite de pagamento, declaração de imposto de renda, balancete contábil (se pessoa jurídica) etc.
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Processo 0844526-11.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Plaenge Empreendimentos Ltda
ADV: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES (OAB 3291/MS)
Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausente o requisito da urgência. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)se. Cumpra-se.
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DA COSTA LEMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0040/2021
Processo 0802701-92.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Reqte: Aloysio Pereira da Silva
ADV: CAMILA MONTEIRO BRANDÃO (OAB 22969/MS)
ADV: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO (OAB 13931/MS)
Vistos, etc. F. 170/171: Cite-se o réu por edital, com prazo de trinta dias. Transcorridos in albis os prazos do edital e para
resposta, fica nomeado curador especial, ao réu citado por edital, o Defensor Público atuante perante este juízo, devendo ser
intimado para manifestar-se, requerendo o que de direito. Apresentada resposta pelo curador especial, intime-se o requerente/
exequente para réplica e tornem conclusos. Remeta-se o feito ao Cartório para cumprimento. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0809089-40.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Anderson Gonçalves Godinho - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A e outros
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ALESSANDRA G. PIROLI (OAB 12929/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
ADV: RODRIGO FERREIRA ZIDAN (OAB 155563/SP)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/DF)
É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. 1. Das preliminares e prejudicial de mérito arguidas pelas
requeridas (art. 357, I do Código de Processo Civil/2015): 1.1. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Todas as requeridas
alegaram que a parte requerente não pode pleitear o pagamento da indenização do seguro, uma vez que não efetuou,
anteriormente, o pedido na esfera administrativa. Ademais, as requeridas MAPFRE VIDA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL fundamentam a preliminar com base na ausência de apólice vigente à época dos fatos. Sem maiores
delongas, entendo não ser necessário que o beneficiário do seguro pleiteie inicialmente o pagamento do seguro na esfera
administrativa, sendo este ato uma faculdade do mesmo e não uma condição para o ajuizamento da presente ação. Esse tem
sido o entendimento do nosso Tribunal (TJMS, Apelação Cível nº. 2008.029762-1/0000-00 - Dourados, Órgão Julgador 4ª Turma,
Rel. Des. Rêmolo Letteriello, Julgado em 25 de novembro de 2008). Além disso, restringir o direito das pessoas em verem
analisados judicialmente seus pedidos somente após a tentativa na esfera administrativa, seria um atentado aos princípios mais
básicos da Justiça e aos anseios do legislador em possibilitar a todos o acesso ao Judiciário, representando, assim, um
retrocesso na tentativa de ver resolvidos os conflitos de interesse, motivo pelo qual fica afastada tal preliminar. No tocante à
vigência da apólice, entendo que a questão tange ao mérito, pois apenas com a realização da prova pericial pode-se ter certeza
do período em que manifestada a invalidez, e só então será possível a análise acerca da existência de apólice vigente na
hipótese. 1.2. DA INÉPCIA DA INICIAL E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A requerida ALLIANZ SEGUROS S/A suscitou a sua
ilegitimidade passiva como decorrência lógica da ausência de comprovação sobre a existência de apólice vigente, da qual o
requerente seria beneficiário, à época da invalidez narrada. Referida questão demanda dilação probatória e se confunde com o
mérito, por isso com ele será apreciada no momento oportuno. Ademais, a requerida aduz a inépcia da inicial pela inadequação
da fundamentação apresentada pelo requerente, tendo em vista que não há cobertura contratual para incapacidade laboral. Do
mesmo modo, a preliminar deve ser afastada, pois todas as questões relacionadas à suposta invalidez do requerente serão
esclarecidas pelo laudo pericial e análise das estipulações contratuais. 1.3. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA As
requeridas MAPFRE VIDA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL entendem que o requerente não faz jus às
benesses da gratuidade da justiça. A impugnação não comporta deferimento. Conforme se observa dos autos, o juízo considerou
os documentos de f. 29/33 para ponderar sobre a hipossuficiência financeira do requerente, que restou devidamente comprovada.
Por outro lado, as rés não apresentaram nenhuma prova apta a ensejar a alteração do convencimento do juízo acerca da
capacidade do autor de arcar com as custas processuais. Sendo assim, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça em
favor do autor. 1.4. DA LITISPENDÊNCIA/CONEXÃO O requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A noticia o ajuizamento
de outra ação de indenização securitária pelo requerente em desfavor da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
em trâmite perante a 7ª Vara Cível de competência residual desta comarca. Em virtude disto, pugna pelo reconhecimento de
litispendência ou conexão entre as demandas. Em consulta ao SAJ, observo que ao requerido não assiste razão. De fato, o
autor ajuizou outra demanda em que pleiteia o recebimento de indenização securitária, no entanto, trata-se de apólice diversa,
contratada pela parte junto ao banco requerido. In casu, incabível falar em litispendência (art. 337, §3º, do CPC), pois a demanda
tem objeto diverso. Da mesma maneira, não há que se falar em conexão, pois, ainda que eventualmente constatada a invalidez/
incapacidade do requerente, as relações jurídicas são diversas e, evidentemente, são regidas por cláusulas contratuais diversas.
É dizer, os riscos, inclusive os excluídos, e o enquadramento das patologias atestadas devem ser analisados de maneira
dissociada em ambas as demandas, não havendo risco de decisões conflitantes. Sendo assim, rejeito a preliminar arguida. 1.5.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO À exceção do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, todas as requeridas
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entendem que a pretensão do autor encontra-se prescrita no caso em tela. Postergo a análise da prejudicial de mérito, eis que
depende da apuração da ciência inequívoca da alegada invalidez. 2. Os pontos controvertidos (questão de fato, art. 357, II,
CPC/2015) estão relacionados: i) à existência de apólice vigente à época do sinistro; ii) à existência da invalidez alegada pelo
requerente e seu grau de extensão; iii) à sua natureza, se acidentária ou por doença; iv) à incapacidade, se permanente ou
transitória, e total ou parcial; v) se o caso se enquadra na cobertura prevista na apólice; vi) se aplicável a tabela SUSEP; vii) se
há responsabilidade solidária em caso de cosseguro. 3. Quanto ao ônus da prova (art. 357, III e art. 373, ambos do CPC/2015),
por estar a relação jurídica entre as partes amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, seja diante da complexidade da
prova a ser produzida, de natureza pericial, seja porquanto os documentos necessários estão em poder das requeridas, reputo
estar configurar a hipossuficiência do autor, sendo caso de inversão do ônus da prova. Em tal situação, compete às requeridas
a apresentação das cópias dos contratos, a fim de demonstrar o limite da indenização prevista, bem como a época de vigência
de cada apólice contratada. Também deverá demonstrar a parte ré que o autor não se enquadra na hipótese de invalidez
prevista no contrato, não fazendo jus, portanto, à indenização pleiteada. 4. As questões de direito relevantes a serem delimitadas
(inciso IV), se limitam à análise da aplicabilidade da tabela SUSEP. 5. Instados a especificarem provas (f. 1152), a requerida
ALLIANZ SEGUROS S.A. requereu a realização de perícia médica (f. 1173). As requeridas COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL (sob a nova denominação BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS) e MAPFRE VIDA S/A pleitearam
pela realização de perícia e expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército e ao Exército Brasileiro (f. 1174/1178). O
requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A requereu a realização de perícia médica e expedição de ofícios à Fundação
Habitacional do Exército e ao Exército Brasileiro (f. 1179/1184). O autor manifestou-se pela realização de prova pericial e
expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército (f. 1185/1186). 5.1. Determino a expedição de ofício à Fundação
Habitacional do Exército FHE para que informe o valor do capital segurado de apólices referentes ao segurado ANDERSON
GONÇALVES GODINHO (CPF nº. 930.657.872-53), especificando a sua vigência; e, ainda, forneça cópia de documentos
relativos ao Seguro (na data do suposto acidente), apólice, condições gerais e certificado individual ou informe se inexistia
contrato; bem como para que forneça a documentação relacionada à adesão do requerente ao seguro contratado. 5.2. Expeçase ofício ao Comando do Exército (endereço às f. 1182) para que forneça cópia da ficha médica, sindicância, assentamento e
folha de alterações da parte requerente, bem como informe a atual condição do requerente dentro do quadro de militares. 5.3.
Para a realização da prova pericial, nomeio (independente de termo de compromisso, art. 466), o Dr. ESTEVAM MURILLO
CAMPOS DA COSTA, que deverá ser intimado para tal finalidade. Caso o periciado (requerente) seja paciente do perito ou
exista qualquer outro impedimento.Como quesitos do Juízo o perito deverá responder: a) O(a) requerente apresenta sinais de
ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? b) As lesões informadas pelo(a) requerente são decorrentes de acidente? Em
caso positivo, de que natureza? Especificar a extensão da(s) lesões, grau (percentual) de incapacidade e data em que apurada
e/ou que o autor teve conhecimento da referida incapacidade. c) Resultou ou resultará debilidade permanente de membro,
sentido ou função? d) Por força das lesões o(a) requerente permaneceu incapacitado(a), total ou parcialmente, para o exercício
da atividade laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso positivo, por quanto tempo? e) Resultou ou resultará enfermidade
incurável? f) Resultou ou resultará perda ou inutilização de membro, sentido ou função? g) Resultou ou resultará deformidade
permanente? h) Outras conclusões que o perito entender pertinentes. Com o cumprimento da determinação do parágrafo
anterior, intime-se o perito para apresentar sua proposta de honorários periciais e cumprir os demais incisos do art. 465, § 2º, no
prazo de 5 dias. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta de honorários periciais (art. 465, § 3º), no prazo
comum de 5 dias. Todas as partes solicitaram a prova pericial, mas diante da inversão do ônus da prova, a perícia deverá ser
custeada pelas requeridas, haja vista que, sendo destas o ônus probatório, decorre naturalmente a conclusão que deverão arcar
com os custos de sua produção. Não manifestado inconformismo aos honorários periciais, ou após resolvida eventual
impugnação, intime-se os requeridos para efetuarem o depósito de seu respectivo percentual, no prazo de quinze dias.
Promovido o recolhimento dos honorários periciais, intime-se o perito (por telefone) para que informe a data, hora e local para
início dos trabalhos, da qual deverão ser as partes intimadas. Concedo ao perito, para que apresente o laudo pericial, o prazo
de 30 (trinta) dias, sendo que para o mesmo deverá ser franqueado acesso aos autos. Juntado o laudo, intimem-se as partes
para manifestação, em quinze dias, mesmo prazo no qual deverão os assistentes técnicos apresentarem seus pareceres.
Autorizo o levantamento dos honorários pelo perito, devendo ser expedido o necessário, depois de apresentado o laudo e de
prestados todos os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º). 6. Concedo às partes o prazo de cinco dias, para, caso
queiram, pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC/2015. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0810270-42.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Tokio Marine Seguradora S/A - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (OAB 309115/SP)
Passo ao saneamento e organização do processo. 1. PRELIMINARES E QUESTÕES PENDENTES 1.1. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A Requerida, em sua peça contestatória, alega incompetência territorial desta comarca, sob o
fundamento de que a competência para julgar estes autos se enquadra no art. 53, IV, a do Código de Processo Civil, isto é, o
foro competente seria do lugar do ato ou fato para ação de reparação de dano. Ab initio, ressalta-se que a competência territorial
no caso é relativa, sendo descabido seu afastamento de ofício. Embora a competência para reparação de danos seja do lugar
do ato ou fato, com fulcro no art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015, a remansosa jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem admitido
a possibilidade de a seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos, optar pelo foro do domicílio do consumidor,
por se ter sub-rogado em seus direitos, ou pelo foro do domicílio do réu, nos termos do art. 53, inciso III, “a”, do CPC/2015. Isso
porque, consoante dispõe o art. 786 do Código Civil, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que couberam ao segurado
contra o autor do dano, depois do pagamento da indenização. E o artigo 349 do CC estabelece que a sub-rogação transfere ao
novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores. Assim, por se tratar de ação de reparação de danos, a seguradora poderia optar pelo foro de seu domicílio, do evento
danoso ou domicílio do réu, sem que isso importasse em violação ao princípio do Juiz natural. Nesse sentido: COMPETÊNCIA
Ação de regresso Contrato de seguro Direito personalíssimo do segurado que não se transmite à seguradora Sub-rogação
restrita à questão material, o prejuízo suportado Ausente hipótese para o exercício de prerrogativa especial de foro Aplicação do
Código de Processo Civil Competente o Juízo do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 20159297820198260000 SP 2015929-78.2019.8.26.0000, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento:
11/03/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2019) ______Ação regressiva de ressarcimento de
danos, movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica. A jurisprudência deste E. TJSP admite a opção da
seguradora agravante pelo ajuizamento da ação no foro do local do fato danoso (art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15), em
detrimento do foro do local da sede da pessoa jurídica agravada (art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC/15), ainda mais porque o
primeiro coincide com o foro do domicílio dos consumidores lesados (art. 101, inciso I, do CDC), certo que a seguradora subPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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roga-se nos direitos dos segurados, e estes poderiam propor ação no foro que lhes fosse mais conveniente (arts. 349 e 786 do
CC/02 c.c. art. 101, inciso I, do CDC). Precedentes jurisprudenciais [...] (Agravo de instrumento nº 2269897-73.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Dias Motta, 29ª Câmara de Direito Privado, j. em 27/3/2019). Por entender que a prerrogativa de foro, no caso,
é uma faculdade da seguradora, a qual ajuizou a presente demanda no foro na sede da concessionária ré, conforme art. 53,
inciso III, “a”, do CPC/2015, rejeito a exceção de incompetência territorial. 1.2. INÉPCIA DA INICIAL A preliminar de inépcia da
inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação, ventilada pela ré, não comporta acolhimento. Da
documentação juntada com a peça vestibular (f. 25/51), verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência
de relação securitária com o consumidor segurado, apólice com cobertura para danos elétricos (f. 44/45). Foi apresentado
também o aviso e processo de regulação de sinistro (f. 39/41), bem como o comprovante de pagamento dos danos apurados (f.
48), além do laudo técnico (f. 46), elementos suficientes em um juízo de cognição sumária para embasar a pretensão da parte
requerente e para permitir a defesa da parte requerida, que no caso apresentou extensa contestação. No tocante a suposta
inconclusividade dos laudos administrativos e falta de qualificação dos profissionais responsáveis pela sua emissão, reputo que
se trata de matéria de mérito, a qual não deve ser analisada em sede preliminar, e sim por ocasião da prolação da sentença. Isto
posto, rejeito a preliminar suscitada. 1.3. FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em preliminar, alega a requerida que a parte
demandante não pode pleitear o pagamento de ressarcimento junto a concessionária, ante a falta de comunicação pela via
administrativa acerca dos danos causados nos aparelhos elétricos pelos consumidores/segurados e também pela seguradora,
que não teria comunicado a ocorrência dos sinistro. Sem maiores delongas, importante consignar que na jurisprudência pátria é
assente a desnecessidade de pedido administrativo previamente à propositura da ação regressiva, por não se tratar de prérequisito para a parte postular ação em defesa de seu direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EXTERNA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Preliminar de ausência deinteresse deagir. Desnecessário o prévio pedido administrativo para
indenização, porquanto o direito da parte autora não está no indeferimento do pedido na via administrativa, mas, sim, na
obtenção do alegado direito postulado. A demandada, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de
particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Caso em que seguradora sub-rogou-se nos
direitos do consumidor, o que não altera a sistemática de responsabilização da ré. O relatório de regulação de sinistro, que
atesta a queda de tensão na rede elétrica como possível causa dos danos, é suficiente a amparar a tese da autora e atribuir à
ré o dever de desconstituir, por meio de outras provas, o direito alegado pela requerente. Ausência de prova produzida pela ré
apta a desconstituir o direito alegado pela demandante. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível
Nº 70064268337, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/05/2015).
destaquei Consigna-se que, no caso de ação regressiva, a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor e a requisição de
indenização na esfera administrativa trata-se de uma faculdade da parte e não uma condição para o ajuizamento da presente
ação. Restringir o direito das pessoas em verem analisados judicialmente seus pedidos somente após a tentativa na esfera
administrativa, seria um atentado aos princípios mais básicos da Justiça e aos anseios do legislador em possibilitar a todos o
acesso ao Judiciário, representando, assim, um retrocesso na tentativa de ver resolvidos os conflitos de interesse, motivo pelo
qual fica afastada tal preliminar. Ademais, a alegação de que não houve registro ou reclamação alguma proveniente dos
consumidores/segurados nos dias das supostas ocorrências dos danos elétricos, também deve ser afastada, eis que não possui
o condão de afastar o interesse de agir da empresa requerente. 2. Os ponto(s) controvertido(s) estão relacionados: a) a
responsabilidade da parte requerida pelo evento danoso ocorrido, decorrente da falha no serviço por esta prestado, bem como
o respectivo nexo causal; b) se houve pagamento do segurado; c) a existência de caso fortuito ou força maior; d) se os salvados
possuem/possuíam valor comercial relevante. 3. Quanto ao ônus da prova (art. 357, III e art. 373, ambos do CPC/2015), observo
que a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes destes autos está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor,
por ter a seguradora se sub-rogado nos direitos do consumidor dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica,
ora requerida. Considerando que a requerente se subrogou nos direitos do consumidor atingido, a ela são garantidos todos os
elementos do direito subrogado, inclusive a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido é o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL
- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental impróvido”.
(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Mas não apenas daí decorre a necessidade de inversão do ônus probatório (artigo 6°, inciso VIII), já que, havendo alegação de
que houve danos elétricos em bens do segurado, cabe à parte Requerida a comprovação da regularidade de seus atos e o
regular funcionamento da rede na data narrada na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que
detém conhecimento e documentos capazes de fazê-lo. Logo, inverto o ônus da prova nos limites acima mencionados. Todavia,
ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, compete a parte requerente demonstrar os danos causados aos equipamentos
elétricos segurados. 4. PROVAS 4.1. Em relação a prova documental suplementar, devo alertar as partes que somente se
admite prova documental nesta fase processual quando atendidos os requisitos do art. 435 do Código de Processo Civil/2015,
pois os documentos destinados a provar suas alegações deveriam ter sido juntados com a inicial ou a contestação (art. 434 do
Código de Processo Civil/2015). 4.2. No tocante ao pedido de realização de prova pericial indireta e a realização de perícia nos
laudos apresentados pela autora, determino a intimação da parte demandante para, em 15 dias, indicar se ainda possui os
equipamentos salvados. 4.3. Reputo inviável a realização de perícia técnica nas instalações elétricas da parte segurada,
porquanto os fatos ocorreram na metade de 2019, portanto, há mais de um ano e meio, não se podendo afirmar que as
instalações da segurada encontram-se no mesmo estado atualmente, o que mostra que eventual laudo produzido certamente
não seria conclusivo. 4.4. Indefiro, também, a produção de prova testemunhal, por reputar desnecessária ao deslinde do feito,
pois que os pontos controvertidos relacionam-se à matéria de direito, a ser dirimida pela exclusivamente pela via documental
documental. 4.5. Como prova do juízo, determino a expedição de Ofício ao BANCO SANTANDER para confirmar a titularidade
da conta indicada à f. 48 retro e se houve o crédito de R$ 3.666,16, em 27.08.2019. 5. Por fim, concedo às partes o prazo de 05
dias, para que peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes, nos termos do art. 357, §1º, do Código de Processo Civil. Intime(m)se. Cumpra-se.
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Processo 0814166-93.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
Dê-se ciência às partes da juntada do Ofício de f. 163-170. F. 159/161: Considerando que o mutirão já aconteceu, fica
prejudicada a análise do pedido. Tendo em vista que a parte requerida efetuou o pagamento dos honorários periciais (f. 161),
intime-se o perito e proceda-se conforme determinado na decisão de f. 41/45.
Processo 0817426-81.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: HUGO LEONARDO DE ANDRADE JUNQUEIRA (OAB 232987/SP)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas da designação de perícia para o dia 05/02/2021, às 10h no consultório
médico do perito Estevam Murillo Campos da Costa, situado na Rua da Paz, n.129, sala 86, Edifício Trade Center tel. 984077850
Campo Grande - MS, devendo a parte autora comparecer com laudos e exames relacionados ao seu caso.
Processo 0818558-76.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Antônio Leonardo de Araújo Neto - Ré: Honorina Oliveira de Senna e outro
ADV: ANA CLAUDIA MENDES SALIBA (OAB 19757B/MS)
ADV: KÁTIA CRISTINA DE PAIVA PINTO (OAB 8837/MS)
ADV: LÍBERA COPETTI DE MOURA PEREIRA (OAB 11747/MS)
Trata-se de ação de indenização por danos morais que ANTONIO LEONARDO DE ARAÚJO NETO propõe em face de
HONORINA OLIVEIRA DE SENNA e MARCOS OLIVEIRA SENNA, igualmente qualificados. Aduz, em síntese, que (i) foi
contratado para realizar o levantamento planimétrico de uma área de 05 hectares na Gleba Rizolância, chácara 51-B, matrícula
nº. 92.885, momento no qual constatou que a área cercada não correspondia à área constante da matrícula, o mesmo fato se
repetiu na chácara ao lado, tendo informado sua cliente acerca dos fatos e também ao requeridos; (ii) ocorre que foi coagido a
aceitar pelos requeridos nova configuração de divisas que desfavorecia sua cliente; (iii) foi procurado pelo segundo requerido
um ano após a medição, o qual discordava da medição e acreditava que tinha inserido o instrumento de aferição nos marcos
errados, tendo concordado em realizar nova medição na presença deste para dirimir a questão; (iv) no dia combinado, o requerido
tentou apontar novos marcos de medição e, após o autor se recusar a realizar serviço espúrio, começou a ser ameaçado pelo
demandado, o que culminou em representação ética interposta pelos réus junto ao Conselho profissional do requerente, que
foi arquivada, em primeira instância; (v) os requeridos interpuseram recurso contra essa decisão, o que, mais uma vez foi
decidido, por unanimidade, acerca da ausência de infração ética do requerente; (vi) novo recurso ao Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA, que manteve a improcedência do pedido dos réus; (vii) além das denúncias equivocadas
e sem fundamento, os requeridos passaram a caluniar e injuriar o requerente dentro do processo ético, em todas as instâncias,
e, pessoalmente, sempre que o segundo requerido comparecia ao CREA-MS, com ofensa a sua honra pessoal e profissional.
Requer a procedência da ação para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
50.000,00. Juntou documentos às f. 22/109. Os requeridos apresentaram contestação às f. 117/151, instruída com documentos
de f. 152/214, onde manifestam-se pela improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que (i) formalizaram denúncia
junto ao CREA-MS e órgão superiores contra o requerente para apuração de erro técnico, pois a medição equivocada realizada
por ele impediu a regularização da área da Fazenda Retiro Serrilha, vez que a cliente do autor, NILZA MARIA SOARES, recusouse a anuir com os limites confrontantes apresentados, sem observar o mapa existência no cartório, os limites e confrontações
corretos; (ii) somente após as alterações realizadas pelo Presidente na edição da Medida Provisória 910/2019, que dispensou
a anuência de confrontantes para fins de averbação de geoferrenciamento de imóvel rural, é que possibilitou-se a averbação
da área na 1ª circunscrição imobiliária; (iii) o questionamento do trabalho do autor junto ao Conselho Profissional trata-se de
mero dissabor e do exercício regular de direito pelos cidadãos, ora requeridos; (iv) a apuração de erro técnico pelo autor, que
produziu mapas, laudo e registrou ART de área em dissonância das fontes e matrículas originais, situação que ocasionou
prejuízo aos demandados; (v) tentaram, resolver a contenda extrajudicialmente, sem sucesso; (vi) a inocorrência de calúnia
ou difamação; (vii) a não preenchimentos dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil e ausência de danos morais;
(viii) eventual indenização dever ser fixada nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Impugnação à contestação
às f. 218/236, instruída com documentos de f. 237/339. Em sede de especificação de provas, os requeridos postulam pela
produção de prova testemunhal; produção de prova médica pericial, para constatar a veracidade da realização das declarações
apresentadas pelo psicólogo e psiquiatra do autor, e prova pericial de engenharia, para apurar a existência de erro técnico
(f. 343/348). O requerente, por seu turno, requer a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal do requerente e
expedição de ofício ao CREA para juntada na íntegra do processo administrativo disciplinar (f. 349/360). É o relatório. Passo
à organização e saneamento do feito. 1. Não há preliminares ou questão processuais pendentes nos autos (art. 357, I do
Código de Processo Civil/2015). 2. Os pontos controvertidos (questão de fato, art. 357, II, CPC/2015) estão relacionados: (i) a
eventuais excessos na conduta dos requeridos em relação à denúncia ético-profissional do autor, que teria sido alvo de calúnia
ou injúria por aqueles; (ii) a ocorrência dos danos morais e sua quantificação. 3. Quanto ao ônus da prova (inciso III e art. 373),
no caso em apreço o ônus da prova não tem características especiais, pois não vislumbro entre as partes qualquer espécie de
hipossuficiência ou dificuldade na produção das provas (art. 373 do Código de Processo Civil/2015), portanto, o ônus da prova
é aquele previsto nos incisos I e II do artigo mencionado. Ou seja, compete ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
e, aos réus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Em relação as provas: 4.1.
Defiro a oitiva das testemunhas arroladas às f. 343/348 e 349/360, esclarecendo as partes, com fulcro no art. 357, § 6º, do
CPC/2015, que serão ouvidas três testemunhas, no máximo, para cada fato que se pretende provar. 4.2. Indefiro o depoimento
pessoal do requerente, pois o art. 385 do Código de Processo Civil prevê que: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da
outra parte (...), ou seja, não há como pleitear pelo seu próprio depoimento, como pretendeu o demandante às f. 349/360. 4.3.
Indefiro a produção de prova pericial, seja médica ou de engenharia, haja vista que os pontos controvertidos nos autos não
estão relacionados à eventual erro técnico cometido pelo autor no exercício de sua profissão e sim à conduta dos requeridos
em relação a denúncia ética-profissional da parte adversa e na condução do relativo processo. Além disso, a autenticidade dos
laudos médicos e psicológicos apresentados pelo requerente deve ser apurada pela via documental e não pericial. 4.4. Em
relação a prova documental suplementar, devo alertar as partes que somente se admite prova documental nesta fase processual
quando atendidos os requisitos do art. 435 do Código de Processo Civil/2015, pois os documentos destinados a provar suas
alegações deveriam ter sido juntados com a inicial ou a contestação (art. 434 do Código de Processo Civil/2015). Reputo
desnecessária a expedição de ofício ao CREA para juntada de todo o processo ético-profissional do autor, por ser providência
ao alcance da própria parte, competindo a esta demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e trazer aos autos apenas os
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documentos que tem relação com os pontos controvertidos do feito. 5. Por fim, concedo às partes o prazo de 05 dias, incluindo
os revéis, para que, querendo, peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes, nos termos do art. 357, §1º, do Código de Processo
Civil. Após, tornem conclusos para designação de audiência. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0823008-96.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Celso Ferreira dos Santos
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Vistos, etc. F. 112: Oficie-se, conforme requerido. Com a resposta e a apresentação dos documentos discriminados pelo
perito, informe-se o mesmo, assim como para concluir a perícia. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0837652-10.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Russani de Barros Ximene - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas da designação de perícia para o dia 05/02/21, às 09:20h no consultório
médico do perito Estevam Murillo Campos da Costa, situado na Rua da Paz, n.129, sala 86, Edifício Trade Center tel. 984077850
Campo Grande - MS, devendo a parte autora comparecer com laudos e exames relacionados ao seu caso.
Processo 0839798-24.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Taisler Vezetiv Jacob
ADV: RODRIGO MARQUES MIRANDA (OAB 17712/MS)
Trata-se o presente de pedido de benefício previdenciário proposto por em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, todos qualificados nos autos. Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se a respectiva tarja. Cite-se
o INSS, pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, informando-o que poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de
30 dias úteis (CPC, art. 183), cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado cumprido (CPC, art. 231, II). Para
o deslinde do feito se faz necessária a realização de perícia médica a fim de se averiguar a real situação do requerente. Para
isso, deve-se nomear perito especialista para a identificação de eventuais doenças/lesões. Verifica-se que compete ao INSS o
adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias. É o quanto estabelece o art. 8º, § 2º da lei n°. 8.620/93, litteris:
“Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente
ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade
e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis § 2º. O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do
trabalho. Atenta a tal preceito legal, não discrepa deste entendimento a remansosa jurisprudência. Portanto, compete ao INSS
arcar com os custos da perícia. Não cabe no feito a alegação do INSS de que já possui seus peritos e que estão a disposição do
juízo, pois se trataria de perícia unilateral e com peritos que não gozam da confiança do juízo, não obstante sejam profissionais
que mereçam nosso respeito. Nomeio, independente de termo de compromisso (CPC, art. 466), para a realização da perícia
médica, o Dr. ESTEVAM MURILLO CAMPOS DA COSTA. Caso o periciado seja paciente do perito ou exista qualquer outro
impedimento, ainda que íntimo, o perito deverá comunicar este juízo. Arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil
reais), quantia esta que reputo, em princípio, suficiente para remunerar dignamente o perito. Intime-se o INSS para recolher o
valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de assistentes e quesitos, em quinze
dias (CPC, art. 465, § 2º, incisos II e III). Depositados os honorários periciais, comunique-se o perito, determinando ao mesmo
para designar data, hora e local para a realização da perícia médica no requerente, devendo ser intimados pessoalmente o
requerente, pelos correios, e o Procurador do INSS. Para a realização da perícia, o requerente deverá comparecer munido de
documentos pessoais e de todos os exames médicos e laboratoriais de que disponha. O prazo para a apresentação do laudo
pericial será de 30 dias a contar do exame pericial. Apresentado o laudo pericial: 1. intimem-se as partes para manifestação, em
quinze dias, mesmo prazo este no qual os assistentes técnicos deverão apresentar seus pareceres; 2. autorizo o levantamento
dos honorários pelo perito, devendo ser expedido o necessário, mas somente depois de prestados todos os esclarecimentos
necessários (CPC, art. 465, § 4º). Os quesitos do Juízo são os seguintes: 1) O requerente apresenta sinais de ofensa à
integridade corporal ou à sua saúde? Indicar de forma geral e pelo CID. 2) As lesões informadas pelo requerente são decorrentes
do acidente de trabalho? Especificar a extensão das lesões. 3) Resultou ou resultará debilidade permanente que impede o
desempenho de atividade remunerada? 4) Por força das lesões o requerente permaneceu ou permanece incapacitado, total ou
parcialmente, para o exercício da atividade laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso positivo, por quanto tempo? 5) Se
constadas as lesões, as mesmas são incuráveis? São suscetíveis de tratamento médico que permita o retorno ao labor habitual?
6) O requerente foi informado ou tinha em seu poder, documento ou relatório médico, que permitisse concluir a presença da
debilidade ou incapacidade permanente? Se possível, informe quando e como o requerente tomou conhecimento de tal fato. 7)
Outras conclusões que o perito entender pertinentes. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0841188-29.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Marionilson Benevides Castro
ADV: GIL ANTONIO VIEIRA (OAB 16400/MS)
1. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se a respectiva tarja. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. 5.
Tratando-se de ação de cobrança contra seguradora, determino que a parte Requerida apresente com a resposta: cópia da
suposta apólice firmada entre as partes, vigente na data do sinistro. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0841252-39.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Willyan de Oliveira dos Santos
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
1. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se a respectiva tarja. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
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realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. 5.
Tratando-se de ação de cobrança contra seguradora, determino que a parte Requerida apresente com a resposta: cópia da
suposta apólice firmada entre as partes, vigente na data do sinistro. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0841347-69.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Jana Pulicene de Oliveira
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
Trata-se o presente de pedido de benefício previdenciário proposto por JANA PULICENE DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, todos qualificados nos autos. Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se
a respectiva tarja. Cite-se o INSS, pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, informando-o que poderá oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 183), cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado cumprido
(CPC, art. 231, II). Para o deslinde do feito se faz necessária a realização de perícia médica a fim de se averiguar a real situação
do requerente. Para isso, deve-se nomear perito especialista para a identificação de eventuais doenças/lesões. Verifica-se que
compete ao INSS o adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias. É o quanto estabelece o art. 8º, § 2º da lei
n°. 8.620/93, litteris: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição
de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis § 2º. O INSS antecipará os honorários periciais
nas ações de acidente do trabalho. Atenta a tal preceito legal, não discrepa deste entendimento a remansosa jurisprudência.
Portanto, compete ao INSS arcar com os custos da perícia. Não cabe no feito a alegação do INSS de que já possui seus peritos
e que estão a disposição do juízo, pois se trataria de perícia unilateral e com peritos que não gozam da confiança do juízo, não
obstante sejam profissionais que mereçam nosso respeito. Nomeio, independente de termo de compromisso (CPC, art. 466),
para a realização da perícia médica, o Dr. ESTEVAM MURILLO CAMPOS DA COSTA. Caso o periciado seja paciente do perito
ou exista qualquer outro impedimento, ainda que íntimo, o perito deverá comunicar este juízo. Arbitro os honorários periciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia esta que reputo, em princípio, suficiente para remunerar dignamente o perito. Intime-se
o INSS para recolher o valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de assistentes
e quesitos, em quinze dias (CPC, art. 465, § 2º, incisos II e III). Depositados os honorários periciais, comunique-se o perito,
determinando ao mesmo para designar data, hora e local para a realização da perícia médica no requerente, devendo ser
intimados pessoalmente o requerente, pelos correios, e o Procurador do INSS. Para a realização da perícia, o requerente deverá
comparecer munido de documentos pessoais e de todos os exames médicos e laboratoriais de que disponha. O prazo para a
apresentação do laudo pericial será de 30 dias a contar do exame pericial. Apresentado o laudo pericial: 1. intimem-se as partes
para manifestação, em quinze dias, mesmo prazo este no qual os assistentes técnicos deverão apresentar seus pareceres; 2.
autorizo o levantamento dos honorários pelo perito, devendo ser expedido o necessário, mas somente depois de prestados todos
os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º). Os quesitos do Juízo são os seguintes: 1) O requerente apresenta sinais
de ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? Indicar de forma geral e pelo CID. 2) As lesões informadas pelo requerente são
decorrentes do acidente de trabalho? Especificar a extensão das lesões. 3) Resultou ou resultará debilidade permanente que
impede o desempenho de atividade remunerada? 4) Por força das lesões o requerente permaneceu ou permanece incapacitado,
total ou parcialmente, para o exercício da atividade laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso positivo, por quanto
tempo? 5) Se constadas as lesões, as mesmas são incuráveis? São suscetíveis de tratamento médico que permita o retorno ao
labor habitual? 6) O requerente foi informado ou tinha em seu poder, documento ou relatório médico, que permitisse concluir a
presença da debilidade ou incapacidade permanente? Se possível, informe quando e como o requerente tomou conhecimento
de tal fato. 7) Outras conclusões que o perito entender pertinentes. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0841844-83.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento
Autor: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.a. (sasam)
ADV: RENATA BRUNIERA PERES FERNANDES (OAB 328025/SP)
ADV: RENÊ MINÉRO (OAB 442221SP)
1. Em face dos sucessivos adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia
do COVID-19, o que frustrou a realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35
da ENFAM, a fim de adequar o rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/
conciliação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar
qualquer prejuízo às partes, pois que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que
melhor atende ao princípio constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal. 2. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos
termos do art. 344, do Novo Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 3. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora
para impugnação. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0842195-56.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Ronaldo Jonas da Silva
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
Trata-se o presente de pedido de benefício previdenciário proposto por RONALDO JONAS DA SILVA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, todos qualificados nos autos. Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se
a respectiva tarja. Cite-se o INSS, pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, informando-o que poderá oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 183), cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado cumprido
(CPC, art. 231, II). Para o deslinde do feito se faz necessária a realização de perícia médica a fim de se averiguar a real situação
do requerente. Para isso, deve-se nomear perito especialista para a identificação de eventuais doenças/lesões. Verifica-se que
compete ao INSS o adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias. É o quanto estabelece o art. 8º, § 2º da lei
n°. 8.620/93, litteris: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição
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de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis § 2º. O INSS antecipará os honorários periciais
nas ações de acidente do trabalho. Atenta a tal preceito legal, não discrepa deste entendimento a remansosa jurisprudência.
Portanto, compete ao INSS arcar com os custos da perícia. Não cabe no feito a alegação do INSS de que já possui seus peritos
e que estão a disposição do juízo, pois se trataria de perícia unilateral e com peritos que não gozam da confiança do juízo, não
obstante sejam profissionais que mereçam nosso respeito. Nomeio, independente de termo de compromisso (CPC, art. 466),
para a realização da perícia médica, o Dr. ESTEVAM MURILLO CAMPOS DA COSTA. Caso o periciado seja paciente do perito
ou exista qualquer outro impedimento, ainda que íntimo, o perito deverá comunicar este juízo. Arbitro os honorários periciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia esta que reputo, em princípio, suficiente para remunerar dignamente o perito. Intime-se
o INSS para recolher o valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de assistentes
e quesitos, em quinze dias (CPC, art. 465, § 2º, incisos II e III). Depositados os honorários periciais, comunique-se o perito,
determinando ao mesmo para designar data, hora e local para a realização da perícia médica no requerente, devendo ser
intimados pessoalmente o requerente, pelos correios, e o Procurador do INSS. Para a realização da perícia, o requerente deverá
comparecer munido de documentos pessoais e de todos os exames médicos e laboratoriais de que disponha. O prazo para a
apresentação do laudo pericial será de 30 dias a contar do exame pericial. Apresentado o laudo pericial: 1. intimem-se as partes
para manifestação, em quinze dias, mesmo prazo este no qual os assistentes técnicos deverão apresentar seus pareceres; 2.
autorizo o levantamento dos honorários pelo perito, devendo ser expedido o necessário, mas somente depois de prestados todos
os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º). Os quesitos do Juízo são os seguintes: 1) O requerente apresenta sinais
de ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? Indicar de forma geral e pelo CID. 2) As lesões informadas pelo requerente são
decorrentes do acidente de trabalho? Especificar a extensão das lesões. 3) Resultou ou resultará debilidade permanente que
impede o desempenho de atividade remunerada? 4) Por força das lesões o requerente permaneceu ou permanece incapacitado,
total ou parcialmente, para o exercício da atividade laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso positivo, por quanto
tempo? 5) Se constadas as lesões, as mesmas são incuráveis? São suscetíveis de tratamento médico que permita o retorno ao
labor habitual? 6) O requerente foi informado ou tinha em seu poder, documento ou relatório médico, que permitisse concluir a
presença da debilidade ou incapacidade permanente? Se possível, informe quando e como o requerente tomou conhecimento
de tal fato. 7) Outras conclusões que o perito entender pertinentes. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0842353-14.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Maria de Lourdes Nobre Primo
ADV: RODRIGO PERINI (OAB 22142/MS)
1. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça e a prioridade de tramitação. Lancem-se as respectivas
tarjas. 2. Em face dos sucessivos adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia
do COVID-19, o que frustrou a realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35
da ENFAM, a fim de adequar o rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/
conciliação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar
qualquer prejuízo às partes, pois que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que
melhor atende ao princípio constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal. 3. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida,
nos termos do art. 344, do Novo Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte
autora para impugnação. 5. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, em especial contra banco, determino
que a parte Requerida apresente com a resposta: a) cópia do suposto contrato; e b) comprovante de crédito ou informações
do depósito do empréstimo em conta de titularidade da parte requerente (com a indicação da conta beneficiária, a quem ela
pertence, a data do depósito e o valor depositado). Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0842383-49.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Ricardo Henrique da Silva Sousa
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
1. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se a respectiva tarja. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)se. Cumpra-se.
Processo 0842597-40.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Claudemir Roberto Morando Bastos
ADV: VITOR MENDES DUARTE (OAB 24452/MS)
ADV: JULIANO DOS SANTOS CARDOSO (OAB 24145/MS)
1. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se a respectiva tarja. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 3.
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo
Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)se. Cumpra-se.
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Processo 0842748-06.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Izabel Joaquina da Silva
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
Trata-se o presente de pedido de benefício previdenciário proposto por IZABEL JOAQUINA DA SILVA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, todos qualificados nos autos. Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se
a respectiva tarja. Cite-se o INSS, pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, informando-o que poderá oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 183), cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado cumprido
(CPC, art. 231, II). Para o deslinde do feito se faz necessária a realização de perícia médica a fim de se averiguar a real situação
do requerente. Para isso, deve-se nomear perito especialista para a identificação de eventuais doenças/lesões. Verifica-se que
compete ao INSS o adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias. É o quanto estabelece o art. 8º, § 2º da lei
n°. 8.620/93, litteris: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição
de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis § 2º. O INSS antecipará os honorários periciais
nas ações de acidente do trabalho. Atenta a tal preceito legal, não discrepa deste entendimento a remansosa jurisprudência.
Portanto, compete ao INSS arcar com os custos da perícia. Não cabe no feito a alegação do INSS de que já possui seus peritos
e que estão a disposição do juízo, pois se trataria de perícia unilateral e com peritos que não gozam da confiança do juízo, não
obstante sejam profissionais que mereçam nosso respeito. Nomeio, independente de termo de compromisso (CPC, art. 466),
para a realização da perícia médica, o Dr. ESTEVAM MURILLO CAMPOS DA COSTA. Caso o periciado seja paciente do perito
ou exista qualquer outro impedimento, ainda que íntimo, o perito deverá comunicar este juízo. Arbitro os honorários periciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia esta que reputo, em princípio, suficiente para remunerar dignamente o perito. Intime-se
o INSS para recolher o valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de assistentes
e quesitos, em quinze dias (CPC, art. 465, § 2º, incisos II e III). Depositados os honorários periciais, comunique-se o perito,
determinando ao mesmo para designar data, hora e local para a realização da perícia médica no requerente, devendo ser
intimados pessoalmente o requerente, pelos correios, e o Procurador do INSS. Para a realização da perícia, o requerente deverá
comparecer munido de documentos pessoais e de todos os exames médicos e laboratoriais de que disponha. O prazo para a
apresentação do laudo pericial será de 30 dias a contar do exame pericial. Apresentado o laudo pericial: 1. intimem-se as partes
para manifestação, em quinze dias, mesmo prazo este no qual os assistentes técnicos deverão apresentar seus pareceres; 2.
autorizo o levantamento dos honorários pelo perito, devendo ser expedido o necessário, mas somente depois de prestados todos
os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º). Os quesitos do Juízo são os seguintes: 1) O requerente apresenta sinais
de ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? Indicar de forma geral e pelo CID. 2) As lesões informadas pelo requerente são
decorrentes do acidente de trabalho? Especificar a extensão das lesões. 3) Resultou ou resultará debilidade permanente que
impede o desempenho de atividade remunerada? 4) Por força das lesões o requerente permaneceu ou permanece incapacitado,
total ou parcialmente, para o exercício da atividade laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso positivo, por quanto
tempo? 5) Se constadas as lesões, as mesmas são incuráveis? São suscetíveis de tratamento médico que permita o retorno ao
labor habitual? 6) O requerente foi informado ou tinha em seu poder, documento ou relatório médico, que permitisse concluir a
presença da debilidade ou incapacidade permanente? Se possível, informe quando e como o requerente tomou conhecimento
de tal fato. 7) Outras conclusões que o perito entender pertinentes. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0843337-95.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autora: Ana Carolina Paredes Gimenez
ADV: MARLON EDUARDO LIBMAN LUFT (OAB 15138/MS)
ADV: JOÃO PAULO ZAMPIERI SALOMÃO. (OAB 16820/MS)
1. Em face dos sucessivos adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia
do COVID-19, o que frustrou a realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35
da ENFAM, a fim de adequar o rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/
conciliação prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar
qualquer prejuízo às partes, pois que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que
melhor atende ao princípio constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal. 2. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar a ação, no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos
termos do art. 344, do Novo Código de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 3. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora
para impugnação. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0843579-54.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Eliane Aparecida de Oliveira Silva
ADV: LUCIO FLAVIO ROCHA JUNIOR (OAB 23525/MS)
1. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se a respectiva tarja. 2. Em face dos sucessivos
adiamentos do retorno do atendimento presencial no Poder Judiciário, diante da pandemia do COVID-19, o que frustrou a
realização de inúmeras audiências, lastreado no art. 139, inciso VI, do NCPC e enunciado 35 da ENFAM, a fim de adequar o
rito às necessidades e peculiaridades da causa, deixo de designar a audiência de mediação/conciliação prevista no art. 334,
do Novo Código de Processo Civil . Tal determinação, ademais, não se mostra apta a causar qualquer prejuízo às partes, pois
que é facultada sua conciliação em qualquer momento processual. Outrossim, é a medida que melhor atende ao princípio
constitucional da celeridade e da duração razoável do processual, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
3. Cite-se e intime-se a parte requerida e seu cônjuge (devendo o oficial de justiça, assim que oportuno, coletar a completa
qualificação deste) para contestar a ação , no prazo de quinze dias, ficando advertida, nos termos do art. 344, do Novo Código
de Processo Civil, de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor. 4. Apresentada resposta pela parte requerida, intime-se a parte autora para impugnação. Intime(m)-se.
Cumpra-se.
Processo 0843816-88.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Rérison Gonçalves Arce
ADV: BRUNO DE CARVALHO SONE TAMACIRO (OAB 10032/MS)
Trata-se o presente de pedido de benefício previdenciário proposto por RÉRISON GONÇALVES ARCE em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, todos qualificados nos autos. Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça. Lance-se
a respectiva tarja. Cite-se o INSS, pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, informando-o que poderá oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 183), cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do mandado cumprido
(CPC, art. 231, II). Para o deslinde do feito se faz necessária a realização de perícia médica a fim de se averiguar a real situação
do requerente. Para isso, deve-se nomear perito especialista para a identificação de eventuais doenças/lesões. Verifica-se que
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compete ao INSS o adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias. É o quanto estabelece o art. 8º, § 2º da lei
n°. 8.620/93, litteris: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição
de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis § 2º. O INSS antecipará os honorários periciais
nas ações de acidente do trabalho. Atenta a tal preceito legal, não discrepa deste entendimento a remansosa jurisprudência.
Portanto, compete ao INSS arcar com os custos da perícia. Não cabe no feito a alegação do INSS de que já possui seus peritos
e que estão a disposição do juízo, pois se trataria de perícia unilateral e com peritos que não gozam da confiança do juízo,
não obstante sejam profissionais que mereçam nosso respeito. Nomeio, independente de termo de compromisso (CPC, art.
466), para a realização da perícia médica, o Dr. ESTEVAM MURILLO CAMPOS DA COSTA. Caso o periciado seja paciente
do perito ou exista qualquer outro impedimento, ainda que íntimo, o perito deverá comunicar este juízo. Arbitro os honorários
periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia esta que reputo, em princípio, suficiente para remunerar dignamente o perito.
Intime-se o INSS para recolher o valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de
assistentes e quesitos, em quinze dias (CPC, art. 465, § 2º, incisos II e III). Depositados os honorários periciais, comunique-se
o perito, determinando ao mesmo para designar data, hora e local para a realização da perícia médica no requerente, devendo
ser intimados pessoalmente o requerente, pelos correios, e o Procurador do INSS. Para a realização da perícia, o requerente
deverá comparecer munido de documentos pessoais e de todos os exames médicos e laboratoriais de que disponha. O prazo
para a apresentação do laudo pericial será de 30 dias a contar do exame pericial. Apresentado o laudo pericial: 1.intimem-se
as partes para manifestação, em quinze dias, mesmo prazo este no qual os assistentes técnicos deverão apresentar seus
pareceres; 2.autorizo o levantamento dos honorários pelo perito, devendo ser expedido o necessário, mas somente depois de
prestados todos os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º). Os quesitos do Juízo são os seguintes: 1) O requerente
apresenta sinais de ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? Indicar de forma geral e pelo CID. 2) As lesões informadas
pelo requerente são decorrentes do acidente de trabalho? Especificar a extensão das lesões. 3) Resultou ou resultará debilidade
permanente que impede o desempenho de atividade remunerada? 4) Por força das lesões o requerente permaneceu ou
permanece incapacitado, total ou parcialmente, para o exercício da atividade laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso
positivo, por quanto tempo? 5) Se constadas as lesões, as mesmas são incuráveis? São suscetíveis de tratamento médico que
permita o retorno ao labor habitual? 6) O requerente foi informado ou tinha em seu poder, documento ou relatório médico, que
permitisse concluir a presença da debilidade ou incapacidade permanente? Se possível, informe quando e como o requerente
tomou conhecimento de tal fato. 7) Outras conclusões que o perito entender pertinentes. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Processo 0843838-49.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Antonio Angelo Gonçalves Perez
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Trata-se o presente de pedido de benefício previdenciário proposto por ANTÔNIO ÂNGELO GONÇALVES PEREZ em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, todos qualificados nos autos. Defiro os benefícios da gratuidade da
Justiça. Lance-se a respectiva tarja. Cite-se o INSS, pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, informando-o que poderá
oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 183), cujo termo inicial será a data de juntada aos
autos do mandado cumprido (CPC, art. 231, II). Para o deslinde do feito se faz necessária a realização de perícia médica
a fim de se averiguar a real situação do requerente. Para isso, deve-se nomear perito especialista para a identificação de
eventuais doenças/lesões. Verifica-se que compete ao INSS o adiantamento dos honorários periciais em ações acidentárias. É
o quanto estabelece o art. 8º, § 2º da lei n°. 8.620/93, litteris: “Art. 8º. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas
em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios
assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis §
2º. O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho. Atenta a tal preceito legal, não discrepa
deste entendimento a remansosa jurisprudência. Portanto, compete ao INSS arcar com os custos da perícia. Não cabe no
feito a alegação do INSS de que já possui seus peritos e que estão a disposição do juízo, pois se trataria de perícia unilateral
e com peritos que não gozam da confiança do juízo, não obstante sejam profissionais que mereçam nosso respeito. Nomeio,
independente de termo de compromisso (CPC, art. 466), para a realização da perícia médica, o Dr. ESTEVAM MURILLO
CAMPOS DA COSTA. Caso o periciado seja paciente do perito ou exista qualquer outro impedimento, ainda que íntimo, o
perito deverá comunicar este juízo. Arbitro os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia esta que reputo, em
princípio, suficiente para remunerar dignamente o perito. Intime-se o INSS para recolher o valor dos honorários periciais no
prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes a indicação de assistentes e quesitos, em quinze dias (CPC, art. 465, § 2º, incisos
II e III). Depositados os honorários periciais, comunique-se o perito, determinando ao mesmo para designar data, hora e local
para a realização da perícia médica no requerente, devendo ser intimados pessoalmente o requerente, pelos correios, e o
Procurador do INSS. Para a realização da perícia, o requerente deverá comparecer munido de documentos pessoais e de todos
os exames médicos e laboratoriais de que disponha. O prazo para a apresentação do laudo pericial será de 30 dias a contar do
exame pericial. Apresentado o laudo pericial: 1.intimem-se as partes para manifestação, em quinze dias, mesmo prazo este no
qual os assistentes técnicos deverão apresentar seus pareceres; 2.autorizo o levantamento dos honorários pelo perito, devendo
ser expedido o necessário, mas somente depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º). Os
quesitos do Juízo são os seguintes: 1) O requerente apresenta sinais de ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? Indicar
de forma geral e pelo CID. 2) As lesões informadas pelo requerente são decorrentes do acidente de trabalho? Especificar a
extensão das lesões. 3) Resultou ou resultará debilidade permanente que impede o desempenho de atividade remunerada? 4)
Por força das lesões o requerente permaneceu ou permanece incapacitado, total ou parcialmente, para o exercício da atividade
laboral ou cotidiana que desempenhava? Em caso positivo, por quanto tempo? 5) Se constadas as lesões, as mesmas são
incuráveis? São suscetíveis de tratamento médico que permita o retorno ao labor habitual? 6) O requerente foi informado
ou tinha em seu poder, documento ou relatório médico, que permitisse concluir a presença da debilidade ou incapacidade
permanente? Se possível, informe quando e como o requerente tomou conhecimento de tal fato. 7) Outras conclusões que o
perito entender pertinentes. Intime(m)-se. Cumpra-se.
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DA COSTA LEMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0041/2021
Processo 0800370-11.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Jadcel Construções Ltda - ME - Reqdo: Usina Eldorado S/A
ADV: PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS (OAB 16204A/MS)
ADV: CHRISTOPHER LIMA VICENTE (OAB 16694/MS)
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ADV: MARCELO GUEDES NUNES (OAB 185797/SP)
ADV: RODRIGO SOUZA MENDES DE ARAUJO (OAB 207620/SP)
ADV: PEDRO MIRANDA ROQUIM (OAB 173481/SP)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Processo 0813879-67.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Sirlê Ferreira Corrêa - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: KENNETH ROGÉRIO DOURADOS BRANDÃO (OAB 19313/MS)
Intima-se o autor para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do depósito informado na petição fl. 193-198.
Processo 0813879-67.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Sirlê Ferreira Corrêa - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KENNETH ROGÉRIO DOURADOS BRANDÃO (OAB 19313/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Processo 0818439-52.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Silvio Ley Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Processo 0825374-79.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autor: Jose Barbosa da Silva Filho, - Réu: Multimarcas Administradora de Consorcios Ltda - Supermáster Centro Oeste
ADV: ARTHUR TERUO ARAKAKI (OAB 3054/TO)
ADV: MARTA ARIANA SOUZA DIAS GARCIA (OAB 17984/MS)
ADV: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB 22728A/PA)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Processo 0833123-79.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Elizabete Fatima da Silva - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: RODRIGO HERNANEZ NEMIR PETTENGILL (OAB 19538/MS)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Processo 0833799-27.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Jefferson de Barros Pires - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RODRIGO HERNANEZ NEMIR PETTENGILL (OAB 19538/MS)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
Processo 0839105-74.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Priscila Lopes de Carvalho - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GILBERTO MARIN DAUZACKER (OAB 20040/MS)
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCEL HENRY BATISTA DE ARRUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DA COSTA LEMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0042/2021
Processo 0804985-39.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Autor: Ruy Carlos de Almeida Gonçalves
ADV: RENATO DIAS DOS SANTOS (OAB 19564/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se acerca da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0811788-67.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Danilo de Souza Melo
ADV: LUDMILA MARQUES ROZAL (OAB 13239A/MS)
ADV: LIDIANE VILHAGRA DE ALMEIDA (OAB 8698/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do aviso de
recebimento negativo.
Processo 0813718-23.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Vanusa Moreira dos Santos
ADV: THIAGO PEREIRA GOMES (OAB 18002/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do aviso de
recebimento negativo.
Processo 0816623-35.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Carmezia Pereira Batista e outro
ADV: JORGE JABRA VALDEZ (OAB 21648/MS)
ADV: MAISA OVIEDO MILANDRI (OAB 17666/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
ADV: LUIS RENATO ADLER RALHO (OAB 7693/MS)
ADV: LUCIANA ASSIS DAROS ADLER RALHO (OAB 9836/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se acerca da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0828749-83.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Reinaldo Busaneli II
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
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ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
recebimento negativo.
Processo 0829025-17.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio do Residencial Reinaldo Busaneli II
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
ADV: LEYCE OLIVEIRA SANTOS (OAB 25439/MS)
ADV: CAIO MOLINA AMBRIZZI (OAB 25853/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
recebimento negativo.
Processo 0829035-61.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio do Residencial Reinaldo Busaneli II
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
recebimento negativo.
Processo 0833954-93.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Autor: Condominio Residencial Reinaldo Busaneli II
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
recebimento negativo.
Processo 0834027-65.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Autor: Condomínio Residencial Reinaldo Busaneli II
ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
recebimento negativo.
Processo 0838038-74.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Jeferson da Silva e Silva
ADV: JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA (OAB 20527/MS)
Através do presente ato, fica a parte autora intimada a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
recebimento negativo.
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12ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0036721-31.2006.8.12.0001 (001.06.036721-1) - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil
Exeqte: Karoline Alves Barboza e outros - Exectdo: Geziel Braga Cabral e outro
ADV: BERNARDO GROSS (OAB 9486/MS)
ADV: FELIPE RAMOS BASEGGIO (OAB 8944/MS)
ADV: LILIAN AZEVEDO DE SOUZA (OAB 10998/MS)
ADV: DJANIR CORRÊA BARBOSA SOARES (OAB 5680/MS)
Acolho os Embargos de Declaração de fls. 650-651. 01.Passa-se à fase de CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Anote-se, na
autuação do feito e no sistema (evolução de classe). 02. Face ao requerimento do credor (art. 523, do CPC), preenchidos os
requisitos do artigo 524, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte devedora através de seu advogado, pela imprensa, ou,
na falta deste, o seu representante legal ou pessoalmente, por mandado, para que cumpra voluntariamente a obrigação emanada
na sentença, efetuando o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 03.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 04.Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo
do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez
por cento), ambos sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. 05.Transcorrido o prazo
do artigo 523 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das taxas respectivas, poderá a parte credora requerer
diretamente ao Cartório a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também para os fins previstos
no artigo 782, § 3º, desse mesmo códex. 06. Se a parte executada, revel, tiver sido citada por edital na fase de conhecimento,
proceda-se à intimação desta também por meio de edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, intime-se da Curadoria
Especial. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0057422-71.2010.8.12.0001 (001.10.057422-0) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Reqte: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul - Sebrae - Reqdo: Eletromecânica Bravemar
Ltda - ME
ADV: THIAGO MACHADO GRILLO (OAB 12212/MS)
ADV: DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA (OAB 12480/MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Intimação da parte autora acerca do ofício juntado às fls. 155/156, referente a Carta Precatória encaminhada para Teixeira
de Freitas/BA, para providências junto ao juízo deprecado, no prazo de 5 dias.
Processo 0800401-21.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Eudes Antonio de Andrade
ADV: EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR (OAB 12203/MS)
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Intimação da parte autora para efetuar o recolhimento de uma diligência para cumprimento do mandado de fl. 51, no prazo
de 5 dias.
Processo 0800550-17.2021.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão /
Resolução
Autor: Jovi Balduino Vilela
ADV: RODRIGO LIMA ARAKAKI (OAB 9190/MS)
Em razão do assinalado, determino que a parte requerente emende a petição inicial no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 02.Da análise do caso exposto
na petição inicial é possível vislumbrar a existência de elementos evidenciando a falta dos pressupostos necessários para a
concessão da gratuidade, razão pela qual é necessária a abertura de prazo para comprovação necessária, nos termos do artigo
99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, vislumbra-se que a requerente não informou qual a sua profissão,
em violação ao disposto no artigo 319, II, do Código de Processo Civil, o que afasta a presunção de hipossuficiência. Assim,
previamente a análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado, com fulcro no artigo 99, § 2º, última parte, do Código
de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerente apresente, sob pena de indeferimento do
benefício e da inicial, a sua qualificação completa, bem como documentos que demonstrem sua condição financeira, como,
por exemplo: a) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; b) comprovante
de renda mensal (holerite ou recibo de pagamento), inclusive do cônjuge, se caso for; c) cópia das últimas folhas da carteira
de trabalho, inclusive do cônjuge, se caso for; d) cópias de extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual
cônjuge, dos últimos dois meses; e) cópia dos extratos de cartão de crédito, em havendo. Ou, no mesmo prazo, deverá a parte
requerente recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação para tal desiderato. Às
providências e intimações necessárias.
Processo 0800980-03.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Felipe Dias Gonçalves - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
Intimação da parte contrária para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar sobre os Embargos opostos.
Processo 0801754-33.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: HDI Seguros S.A. - Réu: Elektro Redes S/A
ADV: CAROLINA MONTEBUGNOLI ZILIO (OAB 314970/SP)
ADV: RODRIGO FERREIRA ZIDAN (OAB 155563/SP)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0805437-78.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Anderson Ramos Nunes - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido encartado
na inicial destes autos de AÇÃO DE COBRANÇA que Anderson Ramos Nunes move em desfavor de Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A., nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a nova redação dada pelo artigo 31 e 32
da Lei 11.945/2009, e, em consequência, CONDENA-SE a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.531,25
(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IGPM desde o evento danoso,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação inicial, conforme determina a súmula 426 do STJ. Pela
sucumbência, condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais que deverão ser calculadas pela serventia,
com a respectiva cobrança após o trânsito em julgado deste decisum. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho
desenvolvido, o curto tempo exigido para tal desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio,
condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, arbitrados
nesta oportunidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Tal valor deverá ser
corrigido monetariamente pelo IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do arbitramento, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de
Processo Civil. Abstem-se de aplicar sucumbência recíproca na hipótese, por força do disposto na súmula 326 do STJ, aplicável
por analogia no caso telado. Abstem-se igualmente de fixar honorários com base no valor da condenação, porquanto isso
resultaria na fixação de honorários irrisórios ao procurador (CPC, art. 85, § 8º). Julga-se extinto este feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema de Automação do Judiciário.
Processo 0805512-20.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Gabriel Chagas do Nascimento - Ré: Telefônica Brasil S.A.
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 24460A/MS)
ADV: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 47106AGO)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
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conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0805674-15.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autora: Flavia Alessandra de Lima Marcondes
ADV: ALEXANDRE MORAIS CANTERO (OAB 8353/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0805752-14.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento com Sub-rogação
Autora: Marcia Correa de Oliveira
ADV: LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES (OAB 8270/MS)
ADV: CID EDUARDO BROWN DA SILVA (OAB 8096/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0806464-96.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Lucas Bill Heiderich Gonçalves - Ré: Mapfre Vida S/A
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
ADV: ANDRÉ TAVARES (OAB 344647/SP)
ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0806858-74.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: João Batista Lourenço - Ré: Mapfre Vida S/A - Bradesco Seguros S/A - Allianz Seguros S/A e outro
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 17787/MS)
ADV: RODRIGO FERREIRA ZIDAN (OAB 155563/SP)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
Intimação da parte requerida para no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento dos honorários periciais, conforme
determinado na r.decisão de fls. 632/637 e de fls. 673/674, para prosseguimento do processo
Processo 0809158-38.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Anderson Bispo da Silva
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
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seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0809661-59.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: João Carlos Ponce Gonçalves - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0811671-76.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autora: Albina de Oliveira Bento - Ré: Sandra Tereza Bento
ADV: YARA LUDMILA BARBOZA CABRAL (OAB 17708/MS)
ADV: ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA (OAB 15647B/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0812547-31.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Luis Roberto Alves da Silva Junior - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUCIANA PAZ NANTES (OAB 14448/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0812898-04.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fellipe Pereira dos Santos Caleghim - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
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sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0813249-74.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Eva Braga de Almeida - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: THIAGO PEREIRA GOMES (OAB 18002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0813441-07.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Atraso de vôo
Autor: Felipe Epelbaum - Réu: Transporte Aéreos Portugueses S/A
ADV: STEPHANIE CARRETONI LOPES SILVEIRA (OAB 22894/MS)
ADV: DANIELLE BRAGA MONTEIRO (OAB 25685A/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0813496-55.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Estelina Martins - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0813758-05.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: João Carlos dos Santos Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0813771-38.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: José de Souza - Ré: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. - Banco Santander (Brasil) S.A. - Global
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Distribuição de Bens de Consumo Ltda
ADV: EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR (OAB 12203/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB 62192/RJ)
ADV: JACQUES ANTUNES SOARES (OAB 75751/RS)
ADV: MARCELLE PADILHA (OAB 152229/RJ)
Intimação da parte contrária para no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar sobre os Embargos opostos.
Processo 0814032-66.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Adalva Herminia dos Santos - Autor: Reginaldo Gonçalves Maidana - Reqdo: Adão dos Santos Albuquerque
ADV: SUYANE P. DA SILVA LIUTI (OAB 23519/MS)
ADV: LUCIANA ANGELITA FERREIRA MENEZES (OAB 13215/MS)
Intimação da autora para se manifestar, em cinco dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça, de f. 163.
Processo 0814061-24.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autor: Waldir Araujo Fernandes - Réu: Joanito Ruiz Salvador Mendes e outros - TerIntCer: André Ruiz Salvador Mendes e
outro
ADV: AIRTON RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR (OAB 18986/MS)
ADV: ANDRÉ RUIZ SALVADOR MENDES (OAB 7477/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0814703-02.2014.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: NICANOR MARQUES PEREIRA JUNIOR - Reqdo: VIVENDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME e outro
ADV: JOÃO PAULO ALVES DA CUNHA (OAB 13398/MS)
ADV: DANIELA APARECIDA SANCHES (OAB 6485/MT)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial desta Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, promovida por NICANOR MARQUES PEREIRA JUNIOR, em desfavor de
ADILSON RODRIGUES MARINHO e VIVENDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME, porquanto a parte requerente não se
desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probante. Pela sucumbência, condena-se a parte requerente ao pagamento das
custas processuais. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o curto tempo exigido para tal
desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, condena-se a parte requerente ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, arbitrados nesta oportunidade em 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O valor da causa deverá ser corrigido pelo IGPM,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da fluência do prazo de 15 dias para pagamento, após o oferecimento
do pedido de cumprimento de sentença (artigo 523 do Código de Processo Civil). No entanto, em virtude da concessão da
assistência judiciária gratuita, a cobrança das custas processuais e dos referidos honorários fica condicionada a prova de que
a parte requerente tem condições de adimplir o valor respectivo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no
prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo. Julga-se extinto este feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema de Automação do Judiciário.
Processo 0815904-53.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Robson Costa Lopes - Ré: Banco BMG SA
ADV: JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 15994/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
Considerando a previsão dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, no sentido de que previamente a uma decisão
o magistrado deve oportunizar às partes que se manifestem acerca da matéria objeto do decisum, de modo a dar efetividade
ao princípio da cooperação que rege o ordenamento processual vigente (art. 6º do CPC), INTIME-SE a parte requerente para,
no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da competência deste Juízo para o trâmite da presente demanda. Ocorre que
a Resolução nº 221 de 1º/09/94, que regulamentou a competência dos Juizes da Comarca de Campo Grande, estabeleceu
em seu artigo 2º, alínea d-A), que a competência das varas cíveis de competência especial (Varas Virtuais) é privativa para
as tutelas jurisdicionais de conhecimento e cautelares, relativas a contratos bancários, contratos com alienação fiduciária em
garantia (Decreto-lei n. 911/1969), contratos de arrendamento mercantil e, de modo geral, contratos celebrados com instituições
financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central (arts. 17 e 18 da Lei Federal n. 4.595/1964), excluídas as empresas
de fatorização e companhias de seguro. Ficam excluídas as tutelas jurisdicionais de conhecimento que tenham por base
títulos cambiais, bem como as causas relativas a tutelas jurisdicionais de natureza executiva, fundadas em títulos executivos
extrajudiciais e os embargos a elas conexos”. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0816155-37.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Jadir Edgardo da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: THIAGO PEREIRA GOMES (OAB 18002/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
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seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0816447-22.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Dênis Eduardo da Silva Domingues - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: PAULO CESAR NUNES DA SILVA (OAB 12293/MS)
ADV: PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA (OAB 155834/RJ)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0816487-04.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Francisco Alves dos Santos - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: CARLOS MAGNO PERALTA JÚNIOR (OAB 24222/MS)
ADV: WILLIAN RAMOS PEREIRA (OAB 24588/MS)
ADV: VINÍCIUS BETFUER PEIXOTO (OAB 24104/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0817135-62.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Luara Alves Camargo - Reqda: Fabiana Camargo e outro
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
Requeira a parte exequente o que de direito a fim de dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.
Processo 0818267-47.2018.8.12.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Rescisão / Resolução
Reqte: Financial Imobiliária Ltda - Reqda: Cinara Alves de Moraes de Lima e outro
ADV: PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO (OAB 8962/MS)
Intimação da requerente para se manifestar, em cinco dias, acerca do aviso de recebimento de f. 173.
Processo 0819391-94.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA (OAB 155834/RJ)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0819603-18.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Rudinei Rosendo da Trindade - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUCIANA PAZ NANTES (OAB 14448/MS)
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Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0820081-31.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autora: Cristiane Kelany Grizi Carniceli
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Requisite-se a implantação imediata do benefício concedido em favor da parte requerente. A referida intimação deve ser
endereçada à autoridade administrativa competente na pessoa do Gerente da Agência da Previdência Social de Atendimento
de Demandas Judiciais, com endereço na Rua 7 de Setembro, n. 300, Campo Grande-MS, conforme Ofício 1149/12 AGU/PGF/
PF-MS/GAB. Após, intime-se a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para que apresente os cálculos de liquidação,
no prazo de 20 (vinte) dias. Fica a parte requerente desde já advertida de que em caso de não apresentação dos cálculos, não
havendo possibilidade do trâmite do feito na forma de “execução invertida” (esse trâmite somente é possível havendo consenso
entre as partes), deverá propor contra a parte requerida o necessário “Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública”. Às
providências e intimações necessárias.
Processo 0820170-20.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Rui César Atagiba Costa - Réu: Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (OAB 17758A/MS)
ADV: MARLENE SALETE DIAS COSTA (OAB 5205/MS)
INDEFIRO o pedido de exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de aplicação
de multa, porquanto o documento de fl. 72 não comprova a negativação alegada, mas sim é tão somente uma ameaça. Caso
a medida tenha sido realmente efetivada, deve a requerente comprova-la nos autos. Independentemente disso, alerto à parte
requerida que já existe uma decisão nos autos concedendo tutela de urgência em favor da parte requerente, inclusive com
fixação de multa pecuniária. Caso tal decisão seja descumprida, ocorrerá não somente a incidência da multa já estabelecida,
como também a possibilidade de aplicação de outras.
Processo 0820738-65.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: André Sartori Knechtel - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ROGER’S ADAMES REGGIORI DOS SANTOS (OAB 22574/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0820899-75.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Autora: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA (OAB 135753/RJ)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC). c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0823398-32.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Ana Itamar de Freitas - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
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ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0825020-20.2018.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão /
Resolução
Autora: Tassiana Esposito Simao e outro - Réu: Ramao Rosa de Lima e outros
ADV: ELCIO PAES DA SILVA (OAB 22514/MS)
01.Transitada em julgado a sentença prolatada, expeça-se mandado de despejo, conforme determinado em seu bojo.
02.Outrossim, passa-se à fase de CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Anote-se, na autuação do feito e no sistema (evolução
de classe). 03. Face ao requerimento do credor (art. 523, do CPC), preenchidos os requisitos do artigo 524, do Código de
Processo Civil, INTIME-SE a parte devedora através de seu advogado, pela imprensa, ou, na falta deste, o seu representante
legal ou pessoalmente, por mandado, para que cumpra voluntariamente a obrigação emanada na sentença, efetuando o
pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 04.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 05.Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o
débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre
o valor do débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. 06.Transcorrido o prazo do artigo 523 do Código
de Processo Civil, mediante o recolhimento das taxas respectivas, poderá a parte credora requerer diretamente ao Cartório a
expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também para os fins previstos no artigo 782, § 3º, desse
mesmo códex. 07. Se a parte executada, revel, tiver sido citada por edital na fase de conhecimento, proceda-se à intimação
desta também por meio de edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, intime-se da Curadoria Especial. Às providências
e intimações necessárias.
Processo 0825729-89.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Wilson Gonçalves Cunha - Réu: Viacão Sao Francisco Ltda e outro
ADV: CRISTINA DE SOUZA SILVA (OAB 14966/MS)
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
ADV: JOSÉLIA GOMES DO CARMO (OAB 16559/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0826315-58.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Dissolução
Autor: Cm Marmoraria Ltda - Réu: Helio Marinho de Oliveira Filho
ADV: FÁTIMA TRAD MARTINS (OAB 4525/MS)
ADV: GUILHERME TABOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB 784/MS)
Para a realização do saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC), há necessidade de que as partes tenham
a possibilidade de influenciar a decisão judicial (artigo 9º, do CPC), à luz e por prestígio ao princípio da cooperação processual
(art. 6º, do CPC), razão pela qual, sob pena de preclusão, manifestem as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos
seguintes termos: a) Se pretendem produzir prova em audiência ou, contrariamente, se é o caso de julgamento do feito no
estado em que se encontra. b) Diante da necessidade de instrução do feito, que sejam então apontados individualmente ou em
conjunto pelas partes os fatos controvertidos que deverão recair a atividade probatória, especificando os meios de provas que
pretendem produzir em audiência, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade (artigo 357, II, do CPC. c) Caso
a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida em juízo, deverá expor, de forma coerente e justificada,
o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo
sob a necessidade de inversão do ônus da prova (artigos 357, inciso III e 373, § 3º, do CPC). d) Após análise da petição inicial,
contestação, réplica (impugnação) e elementos documentais porventura já apresentados ao feito, deverão as partes apontar as
questões de direito relevantes para a decisão do mérito (artigo 357, inciso IV, do CPC). Com a manifestação das partes, voltem
os autos em conclusão para prosseguimento do feito. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0826866-14.2014.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
ADV: ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (OAB 10848A/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação juntada nos autos.
Processo 0827513-96.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Giomar Batista da Mota
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ADV: GILBERTO MARIN DAUZACKER (OAB 20040/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0828067-31.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Robéria Oliveira da Silva Almeida - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LETÍCIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação juntada nos autos.
Processo 0828548-91.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Jorge Luiz da Rocha
ADV: DONALD DE DEUS RODRIGUES (OAB 16558/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0831308-47.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Edmunda dos Santos de Melo - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 17787/MS)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial desta Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE
DESCONTO EM FOLHA C/C DANOS MORAIS, promovida por EDMUNDA DOS SANTOS DE MELO, em desfavor de BANCO
DAYCOVAL S.A, porquanto restou demonstrada nos autos a existência de contratação. Pela sucumbência, condena-se a parte
requerente ao pagamento das custas processuais. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o
curto tempo exigido para tal desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, condenase a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, arbitrados nesta
oportunidade em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O valor da
causa deverá ser corrigido pelo IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do ajuizamento da ação até
a data do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da fluência do prazo de 15
dias para pagamento, após o oferecimento do pedido de cumprimento de sentença (artigo 523 do Código de Processo Civil).
No entanto, em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita, a cobrança das custas processuais e dos referidos
honorários fica condicionada a prova de que a parte requerente tem condições de adimplir o valor respectivo sem prejuízo de
seu sustento próprio e de sua família, no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo. Julgase extinto este feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema
de Automação do Judiciário.
Processo 0831437-52.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Wilian Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido encartado
na inicial destes autos de AÇÃO DE COBRANÇA que Wilian Pereira move em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S.A., nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a nova redação dada pelo artigo 31 e 32 da Lei
11.945/2009, e, em consequência, CONDENA-SE a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.362,50 (dois
mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo IGPM desde o evento danoso,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação inicial, conforme determina a súmula 426 do STJ. Pela
sucumbência, condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais que deverão ser calculadas pela serventia,
com a respectiva cobrança após o trânsito em julgado deste decisum. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho
desenvolvido, o curto tempo exigido para tal desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio,
condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, arbitrados
nesta oportunidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Tal valor deverá ser
corrigido monetariamente pelo IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do arbitramento, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de
Processo Civil. Abstem-se de aplicar sucumbência recíproca na hipótese, por força do disposto na súmula 326 do STJ, aplicável
por analogia no caso telado. Abstem-se igualmente de fixar honorários com base no valor da condenação, porquanto isso
resultaria na fixação de honorários irrisórios ao procurador (CPC, art. 85, § 8º). Julga-se extinto este feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema de Automação do Judiciário.
Processo 0833678-96.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
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Autor: Odilson Antonio Silva Canhete - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: YARA LUDMILA BARBOZA CABRAL (OAB 17708/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto nos artigos 757 e 762 do Código Civil,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial desta AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT,
promovida por Odilson Antonio Silva Canhete, em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, nos
termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a nova redação dada pelo artigo 31 e 32 da Lei 11.945/2009, e, em consequência,
CONDENA-SE a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), corrigido monetariamente pelo IGPM desde o evento danoso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde
a citação inicial, conforme determina a súmula 426 do STJ. Pela sucumbência, condena-se a parte requerida ao pagamento
das custas processuais que deverão ser calculadas pela serventia, com a respectiva cobrança após o trânsito em julgado deste
decisum. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o curto tempo exigido para tal desiderato, bem
como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte requerente, arbitrados nesta oportunidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos
do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. Abstem-se de aplicar sucumbência recíproca
na hipótese, por força do disposto na súmula 326 do STJ, aplicável por analogia no caso telado. Abstem-se igualmente de fixar
honorários com base no valor da condenação, porquanto isso resultaria na fixação de honorários irrisórios ao procurador (CPC,
art. 85, § 8º). Julga-se extinto este feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e
baixa no Sistema de Automação do Judiciário.
Processo 0837836-39.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Jonei Kipper - Reqdo: Mapfre Vida S.a.
ADV: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 17787/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto nos artigos 186, 757 e 927, todos do Código
Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial desta Ação REVISIONAL DE PAGAMENTO SECURITÁRIO,
promovida por Jonei Kipper, em desfavor de Mapfre Vida S.a., porquanto restou demonstrado o recebimento de valor a maior
na via administrativa, bem como inexistiram os alegados danos morais. Pela sucumbência, condena-se a parte requerente ao
pagamento das custas processuais. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o curto tempo exigido
para tal desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, condena-se a parte requerente ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, arbitrados nesta oportunidade em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O valor da causa deverá ser corrigido pelo IGPM,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da fluência do prazo de 15 dias para pagamento, após o oferecimento
do pedido de cumprimento de sentença (artigo 523 do Código de Processo Civil). No entanto, em virtude da concessão da
assistência judiciária gratuita, a cobrança das custas processuais e dos referidos honorários fica condicionada a prova de que
a parte requerente tem condições de adimplir o valor respectivo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no
prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo. Julga-se extinto este feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema de Automação do Judiciário.
Processo 0838321-63.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Raphael Barbosa Amancio
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0838349-31.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Luiza Correira Maia dos Santos
ADV: FERNANDA NUNES MARTELI (OAB 13291/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0839191-11.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: João Paulo de Oliveira Costa
ADV: CHARLES MACHADO PEDRO (OAB 16591/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
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da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0839540-19.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Armando Alves de Campos - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes dos documentos juntados às fls. 244/341, paara manifestação no prazo de 5 dias.
Processo 0839564-42.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Edilson Alves - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: VINICIUS SANTANA PIZETTA (OAB 20883/MS)
ADV: KARINE NEVES MAFRA (OAB 24760/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação juntada nos autos.
Processo 0839604-24.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Alessandra da Silva Gonçalves
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0839961-38.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Sônia Aparecida Rodrigues de Oliveira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido encartado na inicial destes
autos de AÇÃO DE COBRANÇA que Sônia Aparecida Rodrigues de Oliveira move em desfavor de Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A., nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a nova redação dada pelo artigo 31 e 32
da Lei 11.945/2009, e, em consequência, CONDENA-SE a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IGPM desde o evento danoso, com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, desde a citação inicial, conforme determina a súmula 426 do STJ. Pela sucumbência, condena-se a parte
requerida ao pagamento das custas processuais que deverão ser calculadas pela serventia, com a respectiva cobrança após
o trânsito em julgado deste decisum. Ainda, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o curto tempo
exigido para tal desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, condena-se a parte requerida
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, arbitrados nesta oportunidade em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal valor deverá ser
corrigido monetariamente pelo IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do arbitramento, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de
Processo Civil. Julga-se extinto este feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no Sistema
de Automação do Judiciário.
Processo 0840514-51.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Adriano Dias Saff
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0840715-43.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Juliana Teresa Meaurio da Rosa
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

181

01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0840750-03.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Rafael de Jesus Silva
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0840790-82.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Evicção ou Vicio Redibitório
Autor: Aguimar Macedo de Souza
ADV: DANIEL POMPERMAIER BARRETO (OAB 12817/MS)
Ante o exposto, com fundamento ao disposto no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, INDEFIRO a TUTELA
PROVISÓRIA SATISFATIVA INCIDENTAL pleiteada na inicial. Preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os
documentos indispensáveis à propositura da demanda, designe-se audiência de conciliação com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, certificando-se nos autos. CITE-SE a parte requerida, na forma declinada na inicial, com antecedência mínima de
20 (vinte) dias, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil. A ausência de contestação implicará revelia e presunção
de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao
processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também do
CPC. A parte requerente deverá ser intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC). As
partes deverão comparecer pessoalmente na audiência de conciliação, acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art.
334, § 9º, do CPC), ficando ressaltado que a ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da Justiça,
punível com multa processual de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, em favor do
Estado, conforme disposto nos § 7º e 8º, do artigo 334, do CPC. Ressalta-se que em caso de no caso de impossibilidade de
comparecer pessoalmente, “a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para
negociar e transigir”, nos termos do § 10, do artigo 334 do CPC. Nesse diapasão, é entendimento deste Juízo que a eventual
outorga de procuração ad judicia com poderes para transigir, em favor do advogado, não supre a ausência da parte, porque a
intenção do legislador é que se faça presente ao ato pessoalmente ou, na impossibilidade, por intermédio de representantes.
Assim, as partes devem comparecer pessoalmente ou por meio de representantes constituídos para o ato, juntamente com
o seus procuradores; não bastando, para fins do disposto no § 10, do artigo 334, do CPC, a presença do advogado com
poderes específicos para transigir. Consigne-se na carta ou no mandado de citação que a parte requerida poderá, nos termos
do artigo 335, do CPC, oferecer defesa (contestação/reconvenção), por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial
será a data da audiência de conciliação (quando não houver autocomposição ou qualquer das partes não comparecer) ou do
protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação, que deverá ser feito por escrito e com até 10 (dez) dias de
antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, § 5º, do CPC). Restando impossibilitada a audiência de conciliação por
qualquer motivo, prossiga-se citando a parte contrária para oferecer defesa independentemente da conciliação, com a contagem
do prazo nos termos do artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Concedo em favor da parte requerente os benefícios
da assistência judiciária gratuita. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0840790-82.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Evicção ou Vicio Redibitório
Autor: Aguimar Macedo de Souza
ADV: DANIEL POMPERMAIER BARRETO (OAB 12817/MS)
Audiência: Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência, dia 05/03/2021, às 16:20h, a ser realizada pelo Sistema
de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS, através do link https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0840910-28.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Renner de Souza dos Santos
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0841214-27.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Kennedy Camargo Muniz
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ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0841430-85.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Sandro Carvalho Leal
ADV: RICARDO CRUVINEL CARDOSO (OAB 16646/MS)
ADV: ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA (OAB 24500/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0841573-74.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Juci Emilly Pianta de Carvalho
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0841582-36.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Matheus Romero Cabrera
ADV: VANESSA VIDAL FARIAS (OAB 23830/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0841684-92.2019.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autor: Arquidiocese de Campo Grande - Réu: Andre Coelho Barbosa e outros
ADV: JANAÍNA MARFISA MELO GODOENG COSTA (OAB 12207/MS)
ADV: DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA (OAB 12480/MS)
Intimação da autora se manifestar, em quinze dias, acerca da petição de f. 182/192.
Processo 0841725-25.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Johnny de Souza Pereira
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0841819-70.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Paulo Henrique Rodrigues Candido
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
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01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0842027-54.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Djalma de Oliveira Silva
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0842446-16.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Autora: Debora Young de Aguiar Carneiro - Réu: Pax Nacional e outro
ADV: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR (OAB 13673/MS)
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
Através do presente ato, fica a parte requerente intimada a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do mandado
de fls. 291/292 .
Processo 0842559-28.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fabio Froes Teixeira
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
01. Estando preenchidos os requisitos essenciais e instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura
da demanda, recebo a petição inicial. 02.Tendo em vista que a experiência prática tem revelado que em processos análogos
é inviável a conciliação antes da produção da prova pericial, considerando também os corriqueiros pedidos de dispensa das
partes, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. 03.CITE-SE a parte requerida, na forma declinada
na inicial, para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no art. 340, também
do CPC. 04.Fica deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. 05.A via digitalmente assinada da presente decisão poderá
servir como mandado. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0842694-45.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Financial Imobiliária Ltda
ADV: PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO (OAB 8962/MS)
ADV: CARLA RODRIGUES DE SANTANA (OAB 11606/MS)
HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento ao que dispõe o artigo 840
e seguintes do Código Civil, o termo de acordo celebrado entre as partes litigantes às fls. 142/144, recomendando que se
cumpra fielmente o que nele se contém. Por consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, nos termos
do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do disposto no artigo 90, § 3º, do CPC. Certifique-se
de imediato o trânsito em julgado, pois inexiste interesse processual na interposição de recurso. Dê-se baixa na distribuição,
ficando deferido eventual pedido de extração de documentos que instruem o presente feito, com as cautelas e substituições
de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos providenciando a baixa no Sistema de
Automação do Judiciário.
Processo 0843592-58.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Comissão de Formatura de Direito Ufms 2018 - Réu: Buffet Paladar - Fr4 - Serviços de Buffet Ltda.
ADV: CAROLINA DUTRA BALSANELLI (OAB 18360/MS)
ADV: MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR (OAB 17191/MS)
ADV: ROSANA DURÃES DOS SANTOS ZORATO (OAB 14671/MS)
ADV: MOZART VILELA ANDRADE (OAB 4737/MS)
ADV: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON (OAB 6355/MS)
Através do presente ato, ficam as partes intimadas a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do mandado de
avaliação fls. 374/377.
Processo 0845827-32.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Reqte: Ivone Fraiha
ADV: CARLOS FERNANDO DE SOUZA (OAB 2118/MS)
ANTE O EXPOSTO e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas finais, em havendo, serão arcadas pela parte autora.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no SAJ.
Processo 8000728-22.2020.8.12.0800 (apensado ao Processo 0819270-37.2018.8.12.0001) - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Quitação
Autor: Alcides Juraci Parzianello
ADV: ROBERTO SOLIGO (OAB 2464B/MS)
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ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE EXTINTO ESTE PROCESSO, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que restou caracterizada a carência de
ação, pela falta de interesse de agir, em razão da ausência de utilidade e necessidade superveniente do processo, bem como
inadequação da via eleita. Custas, se houver, pela parte requerente. Sem honorários em razão da ausência de triangularização
processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe e baixa no Sistema de Automação do Judiciário.

13ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0016180-50.2001.8.12.0001/01 (001.01.016180-4/00001) - Cumprimento de Sentença - Liquidação /
Cumprimento / Execução
Autor: Maria Bernardina Leiva de Souza - Réu: Construtora Degrau Ltda - Leiloeiro: Leiloes Judiciais Serrano
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: SERGIO ADILSON DE CICCO (OAB 4786A/MS)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado ato negativo, conforme
certidão do oficial de justiça.
Processo 0017878-91.2001.8.12.0001/01 (001.01.017878-2/00001) - Execução de Sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Autor: Celso Menezes de Souza - Réu: Construtora Degrau Ltda.
ADV: DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS (OAB 11268/MS)
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
ADV: HILDA PRISCILA CORREIA ARAÚJO (OAB 16597/MS)
VISTOS, 01. Cumpra a serventia o item 05 da decisão de fls. 343. 02. Outrossim, considerando que este juízo não possui
acesso ao sistema SREI e o o sistema de busca de imóveis deste Estado, antes realizado através do sistema CERI, foi retomado
através da plataforma “registradores.org.br”, defiro a consulta de eventuais bens imóveis do executado através da referida
plataforma. 03. Defiro a juntada de fls. 356. Anote-se. Int.
Processo 0017878-91.2001.8.12.0001/01 (001.01.017878-2/00001) - Execução de Sentença - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Autor: Celso Menezes de Souza - Réu: Construtora Degrau Ltda.
ADV: HILDA PRISCILA CORREIA ARAÚJO (OAB 16597/MS)
ADV: DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS (OAB 11268/MS)
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
Imediatamente a seguir, intime(m)-se o(s) executado(s) na pessoa de(s) seu(s) advogado(s) ou, não o(s) tendo, pessoalmente
, para se manifestar(em) no prazo de 5 (cinco) dias, em consonância com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 854 do NCPC.
Processo 0029733-81.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento
Reqte: Transsul Transporte e Logistica Ltda - Reqdo: Cristiane de Almeida Coutinho Xavier ME
ADV: LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO (OAB 21121A/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS (OAB W/
MS)
ADV: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA (OAB 13930/MS)
ADV: DANIEL IACHEL PASQUALOTTO (OAB 19600A/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre os ofícios de fls. 221/222, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0034231-60.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Reqte: Rute Torres Poquiviqui
ADV: ALEXANDRE MORAIS CANTERO (OAB 8353/MS)
ADV: LARISSA MORAES CANTERO (OAB 10867/MS)
Intimação do autor para requerer o que de direito.
Processo 0042715-30.2012.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Reqte: Escola de Ensino Fundamental General Osório Ltda ME - Roberto Santos Cunha - Reqdo: Antonio Leoncio Rezende
Bittencourt
ADV: RAYMUNDO GOZZI JÚNIOR (OAB 42912/PR)
ADV: RAYMUNDO GOZZI JÚNIOR (OAB 42912/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: ROBERTO SANTOS CUNHA (OAB 8974/MS)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado ato negativo, conforme
certidão do oficial de justiça.
Processo 0064588-23.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Reqte: Tork Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda - Reqdo: Foresvel Comércio de Veículos Ltda - Exectda: Elaine
Aparecida Alvarez de Souza - Juarez de Souza Filho - Manuella Alvarez de Souza
ADV: ANSELMO MATEUS VEDOVATO JÚNIOR (OAB 9429/MS)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto a juntada da Carta Precatória.
Processo 0800081-78.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Estabelecimentos de Ensino
Reqte: INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR - ISES
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
VISTOS, Defiro a consulta de bens dos executados através do sistema Renajud. Int.
Processo 0800501-73.2021.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento - Despejo por Denúncia Vazia
Autor: Domingos Alves Pereira - Ré: Nieli Barbieri de Oliveira - Augusto Cesar Ribeiro Barbato
ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JÚNIOR (OAB 11229/MS)
ADV: WELLINGTON BARBERO BIAVA (OAB 11231/MS)
Assim, indefiro a liminar requerida, sem prejuízo de que a parte autora possa requerer novamente o despejo, como tutela
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de urgência antecipada, em face de novos elementos. Nos termos do § 2º do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 2015,
permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais o novo Código será
aplicado supletivamente. Cite-se para, no prazo de 15 dias, requerer purgação da mora ou se defender, com as advertências
do art. 344 do CPC. Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 10% do débito no dia do efetivo
pagamento. Defiro ao autor a gratuidade da justiça. Int.
Processo 0805546-29.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Reqte: Regiany Ferreira Sotolani
ADV: LEOMÁRCIA APARECIDA CABRAL DE MELO (OAB 19152/MS)
ADV: LOESTER RAMIRES BORGES (OAB 12538/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre a certidão de oficial de justiça de fl. 58, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0806971-57.2020.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda - Exectda: Raquel Braga Robaldo - Rede Localcomercio de
Combustiveis Ltda.
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
ADV: RODRIGO SEMPIO FARIA (OAB 8078/MT)
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
ADV: RODRIGO SEMPIO FARIA (OAB 12376AM/S)
Intimação as partes para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado, conforme certidão do
oficial de justiça.
Processo 0808686-76.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Reqte: Jorge Saboungi Sleiman - FABIANA BATISTA MARQUES SLEIMAN
ADV: JOÃO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 22299/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE HANS (OAB 18092/MS)
ADV: LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS (OAB 14213/MS)
ADV: LEONARDO NUNES DA CUNHA DE ARRUDA (OAB 17005/MS)
ADV: FERNANDO LUIZ DA SILVEIRA NOGUEIRRA (OAB 26227/RS)
ADV: ANTONINO MOURA BORGES (OAB 839A/MS)
Ficam os requerente intimados a comprovar o recolhimento de uma guia de diligência de oficial de justiça, no prazo de 05
(cinco) dias.
Processo 0812470-22.2020.8.12.0001 - Cumprimento Provisório de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Roberto Branco de Melo - Sandra Helena Coifman de Melo - Exectdo: Marcos Sérgio de Marques Brito
ADV: GIOVANNA DINIZ NEVES JULIÃO PREGO (OAB 23990/MS)
ADV: ROBERTO SANTOS CUNHA (OAB 8974/MS)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado ato negativo, conforme
certidão do oficial de justiça.
Processo 0812870-36.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Plaenge Empreendimentos Ltda - Réu: Munir Yusef Jabbar - Losange Streppel Jabbar
ADV: SEBASTIÃO FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (OAB 501/PR)
ADV: SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA (OAB 11551/PR)
ADV: MÁRCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 25818/PR)
ADV: VANESSA DE SOUZA MELO (OAB 51963/PR)
Considerando o descumprimento injustificado da tutela de urgência concedida às fls. 89/91, noticiado pela autora às fls.
119/121, majoro o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor do contrato. Intimem-se os réus. Após,
considerando que não houve contestação e que a parte autora requereu o julgamento antecipado, voltem os autos conclusos
para sentença.
Processo 0814087-61.2013.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Luciano de Paula Godoy e outro
ADV: ELPÍDIO BELMONTE DE BARROS JÚNIOR (OAB 4603/MS)
ADV: MÁRCIA REGINA VALE DE BARROS (OAB 8094/MS)
VISTOS, Cumpra a serventia integralmente o que fora determinado às fls. 82, intimando-se os demais herdeiros do autor
Edson de Albuquerque Godoy, indicados às fls. 78, sendo que um deles, Luciano de Paula Godoy, também é autor neste feito.
Int. (CARTÓRIO: Fica o requerente intimado a informar o endereço para intimação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0814350-59.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Protesto Indevido de Título
Exeqte: Aroldo Barbosa Lima Junior - Exectdo: P.W. Máquinas LTDA.
ADV: ESTELLA GISELE BAUERMEISTER DE OLIVEIRA (OAB 9020/MS)
ADV: SILVIO ERNESTO RANIER GOMES (OAB 18135/MS)
ADV: VALTEMIR NOGUEIRA MENDES (OAB 5475/MS)
ADV: PEDRO PUTTINI MENDES (OAB 16518/MS)
VISTOS, Cumpra a serventia o item 05 da decisão de fls. 157. Int.
Processo 0814350-59.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Protesto Indevido de Título
Exeqte: Aroldo Barbosa Lima Junior - Exectdo: P.W. Máquinas LTDA.
ADV: SILVIO ERNESTO RANIER GOMES (OAB 18135/MS)
ADV: PEDRO PUTTINI MENDES (OAB 16518/MS)
ADV: VALTEMIR NOGUEIRA MENDES (OAB 5475/MS)
ADV: ESTELLA GISELE BAUERMEISTER DE OLIVEIRA (OAB 9020/MS)
Imediatamente a seguir, intime(m)-se o(s) executado(s) na pessoa de(s) seu(s) advogado(s) ou, não o(s) tendo, pessoalmente
, para se manifestar(em) no prazo de 5 (cinco) dias, em consonância com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 854 do NCPC.
Processo 0816014-18.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reivindicação
Autor: Eldorado Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADV: ODIVAN CESAR AROSSI (OAB 9558/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre a certidão de oficial de justiça de fl. 48, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0817423-63.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Autor: Anhanguera Educacional Ltda. - Ré: Camila Alves Romulo
ADV: EVERALDO SANTOS DUARTE (OAB 16271/MT)
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ADV: JOSÉ VIEIRA JÚNIOR (OAB 3969/MT)
ADV: PRISCILA GABRIELA DUARTE SILVA (OAB 104279/MG)
ADV: CAROLINE PEREIRA MALTA (OAB 24574/MT)
ADV: FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO (OAB 10725/MT)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado ato negativo, conforme
certidão do oficial de justiça.
Processo 0818717-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reivindicação
Autor: Eldorado Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADV: ODIVAN CESAR AROSSI (OAB 9558/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre a certidão de oficial de justiça de fl. 54, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0819294-31.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Diego Almeida Coimbra - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO BARAÚNA FERREIRA (OAB 10085/MS)
ADV: RODRIGO HERNANEZ NEMIR PETTENGILL (OAB 19538/MS)
Ficam as partes intimadas a manifestar-se sobre o laudo pericial complementar de fls. 208/210, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0823437-63.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Abadia Maria de Sousa - Réu: Banco Triangulo S/A
ADV: PAULO HENRIQUE HANS (OAB 18092/MS)
ADV: JOÃO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 22299/MS)
ADV: EDSON BERWANGER (OAB 57070/RS)
ADV: LEONARDO NUNES DA CUNHA DE ARRUDA (OAB 17005/MS)
Isso posto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados pela
autora e, por conseguinte, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida. Condeno a autora ao pagamento das custas
e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 15% (quinze) por cento do valor da
causa atualizado, cuja cobrança, entrementes, fica condicionada à hipótese do art. 98, § 3º, do CPC, eis que é beneficiária da
gratuidade da justiça. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito comunicando-se a revogação da decisão de fls. 15/18, para
que a inscrição seja reativada, caso não tenha sido baixada pelo réu. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0823960-75.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Autor: Anderson Vilalba - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
VISTOS, Expeça-se alvará, em favor dos credores, para levantamento o valor incontroverso depositado nos autos.
Outrossim, defiro o destaque dos honorários advocatícios contratuais, em favor dos patronos do exequente, tendo em vista o
documento de fls. 196/197. Antes de analisar o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 192/193, remetam-se os autos
para a Contadoria Judicial a fim de que esta informe quanto à correição dos cálculos de fls. 194/195. Int.
Processo 0825223-45.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Manoel Araújo Silva
ADV: NELSON GIRALDIN JUNIOR (OAB 22727/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre os ofícios de fls. 192, 196 e 197, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0826384-32.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Água
Autora: Águas Guariroba S.A. - Reqdo: Donato Casupa Rodrigues
ADV: TANNOUS & SCAFF ADVOCACIA S/S (OAB 444/MS)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado ato negativo, conforme
certidão do oficial de justiça.
Processo 0827828-61.2019.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão /
Resolução
Autor: Kleber Francisco Meneguel Vargas - Réu: Drogaria Nogueira Xavier e Cia Ltda
ADV: DANIEL DE MORAES FERNANDES (OAB 21838/MS)
Intimação do autor para se manifestar, em cinco dias, acerca dos avisos de recebimento de fls. 58/59.
Processo 0828029-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Vanessa Batista Barboza - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
VISTOS, 01. Ciente da decisão de fls. 214/218 proferida nos autos de agravo de instrumento de nº 1413729-06.2020.8.12.0000,
que reduziu o valor dos honorários periciais fixados por este juízo para R$ 1.000,00 (um mil reais). 02. Dê-se ciência à perita
nomeada nos autos acerca da referida decisão. Havendo concordância, prossiga-se na forma da decisão de fls. 28/32. Int.
Processo 0829008-15.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Ione Garcia de Lima Caires
ADV: SIMONE AP. CABRAL DE AMORIM (OAB 11535/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre o comprovante de fls. 170/173, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0829463-43.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Wagner Pires Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Intime-se o perito judicial para determinar data e horário para o início dos trabalhos periciais. (CARTÓRIO: Ficam as partes
intimadas do agendamento de perícia médica para o dia 10/02/2021 às 10 20 horas, na forma da manifestação de fl. 188)
Processo 0829998-11.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Acidentário
Reqte: Elisângela Silva de Morais - Reqdo: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social - Perito: Silvio Elabras Haddad
ADV: FABIANA DE MORAES CANTERO E OLIVEIRA (OAB 10656/MS)
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ADV: ALEXANDRE MORAIS CANTERO (OAB 8353/MS)
ADV: ADRIANA CANTERO MELLO (OAB 15500/MS)
01. Recebo o cumprimento de sentença. Façam-se as anotações necessárias. 02. Nos termos do art. 535, do Código de
Processo Civil de 2015, intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Int.
Processo 0832174-21.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Stéfany de Oliveira Monteiro - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: FABIO D’AGOSTINI (OAB 15543/MS)
Ficam as partes intimadas a, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que efetivamente pretendem
produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão e indeferimento.
Processo 0834115-06.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Roge Leite Acosta - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
Intime-se o perito judicial para determinar data e horário para o início dos trabalhos periciais. (CARTÓRIO: Ficam as partes
intimadas do agendamento de perícia médica para o dia 10/02/2021 às 09 horas, na forma da manifestação de fl. 162).
Processo 0834115-06.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Roge Leite Acosta - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intime-se o perito judicial para determinar data e horário para o início dos trabalhos periciais.
Processo 0836416-23.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Diogo Menezes de Lima - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA (OAB 24500/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: RICARDO CRUVINEL CARDOSO (OAB 16646/MS)
Fica o requerente intimado a impugnar a contestação e documentos de fls. 136/305, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0836693-39.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Enzo Rafael Galdonas Caraballo
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
Fica o requerente intimado a impugnar a contestação e documentos de fls. 53/136, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0836888-24.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Sidney de Oliveira Diniz
ADV: GILBERTO MARIN DAUZACKER (OAB 20040/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Fica o requerente intimado a impugnar a contestação e documentos de fls. 77/104, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0837747-74.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autor: Condominio Residencial Conceição dos Bugres
ADV: THIAGO JOVANI (OAB 11736/MS)
Fica o requerente intimado a manifestar-se sobre o AR (não cumprido/não procurado) de fl. 105, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0842470-78.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Usucapião Ordinária
Exeqte: Rozenir dos Santos Silva - Maria Aparecida Anacleto Silva
ADV: REGINALDO CASSIMIRO BARBOSA (OAB 19276/MS)
Intimação a parte autora para que manifeste-se no prazo de cinco dias quanto da juntada de mandado ato negativo, conforme
certidão do oficial de justiça.
Processo 0844026-42.2020.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Serviços Profissionais
Reqte: Vanessa Valentim Perez
ADV: REGIS JORGE JÚNIOR (OAB 8822A/MS)
ADV: CLAUDIA MAYUMI SHINDO MIETTO (OAB 171650/SP)
5.Seja como for, a medida é possível, especialmente considerando que a parte autora comprovou a existência da relação
jurídica entre as partes, conforme escritura pública de fls. 40/44, tendo por objeto o imóvel a ser periciado, de modo que defiro
a produção antecipada da prova pericial requerida. 6.Nomeio para a perícia a empresa da empresa VCP Consultoria e Perícia,
com sede na Rua 13 de Maio, 2500, 13º andar, Sala 1307, CEP 79.002-923, Campo Grande (MS), telefone 3389-3000, por
meio de seu diretor o Dr. Vinicius Coutinho, Engenheiro Civil e Agrimensor, que servirá escrupulosamente, independentemente
de compromisso, podendo, para o desempenho de suas funções, utilizar de todos os meios necessários (CPC, art. 473, § 3º),
inclusive solicitando documentos que estejam em poder da parte ou repartições públicas. Intime-se-o da presente nomeação,
bem como para que apresente proposta de honorários em 05 (cinco) dias. 7.Vindo a proposta de honorários, digam as partes
sobre ela. Havendo concordância, deposite a parte autora o valor dos honorários em 5 (cinco) dias, devendo, a seguir, o Sr.
Perito fixar dia e hora para o início dos trabalhos, intimando-se as partes e seus assistentes da data e horário estabelecidos.
8.O laudo pericial deverá vir aos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do início da perícia. 9.Faculto às partes
a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos em 15 (quinze) dias. No caso de haver assistentes das partes,
o Sr. Perito deverá observar o disposto no art. 466, § 2º, do CPC. 10.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para dizerem
sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477). No mesmo prazo as partes poderão apresentar eventuais pareceres de
seus assistentes técnicos (CPC, art. 477, § 1º). 11.Não havendo impugnação das partes ou, havendo, feitos os esclarecimentos
necessários pelo Sr. Perito, libere-se, em seu favor, os honorários periciais adiantados pela(s) parte(s) e venham conclusos
para homologação da prova. 12.Intimem-se os réus da presente decisão e citem-se-os para acompanhar a produção da prova,
ressalvando-se que no presente procedimento não se admite defesa voltada ao mérito da questão de fundo (CPC, art. 382, §
4º), mas apenas a questões processuais ou relativas ao procedimento de colheita da prova.
Processo 0844406-65.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Janio Luiz Pereira e outros
ADV: WESLLEY ANTERO ANGELO (OAB 14221/MS)
Considerando que a competência para a ação rescisória é do Tribunal que teria competência recursal para examinar a
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matéria, se tivesse havido recurso, e que o juízo de primeiro grau não tem competência para rescindir suas próprias sentenças,
faculto aos autores, na forma do art. 9º e 10 do CPC, que se manifestem, em 15 (quinze) dias, a respeito da ausência, no caso,
de pressuposto processual de validade (competência do juízo), a impor a extinção do feito sem resolução de mérito ou, se
possível, emendem a inicial com o fim de sanar o vício da incompetência.

14ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ DE ANDRADE NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON CAIRES SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2021
Processo 0804786-51.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Réu: CLARO S/A
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
Alterada a definição de devedores/valores da taxa judiciária. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: CLARO S/A, R$ 546,45
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0018330-52.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: M.R.S. e outro - Exectda: S.C.C.
ADV: MARCELO RADAELLI DA SILVA (OAB 6641B/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo de fls. 250, requerendo
o que entender de direito.
Processo 0025527-14.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Marinalva Junges Rossi - Exectdo: Proteco Construções Ltda
ADV: MARINALDA JUNGES ROSSI (OAB 14477/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da informação de fls. 63/4, bem como do decurso
do prazo de fls. 71, requerendo o que entender de direito.
Processo 0030431-82.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Volpe Camargo Advogados Associados S/s - Exectdo: Otaviano Pereira da Silva
ADV: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (OAB 296/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo de fls. 286, requerendo
o que entender de direito.
Processo 0800551-02.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor: Carlos José Michelini
ADV: RAÍSSA DUAILIBI MALDONADO CARVALHO (OAB 20769/MS)
ADV: ANAÍSA MARIA GIMENES BANHARA (OAB 21720/MS)
I - Ao cartório, para que designe audiência de tentativa de conciliação, observando a pauta do conciliador deste juízo. II Cite-se e intime-se a parte requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da
audiência supra ou do protocolo da petição em que a parte requerida vier a informar o desinteresse na realização da citada
audiência. Neste último caso, fica a audiência cancelada, liberando-se a pauta. A ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A ordem de citação deverá ser acompanhada de
senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por
intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência
injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus
advogados ou Defensor Público, se for o caso, competindo à parte o dever de procurar previamente o Defensor. Caso haja o
comparecimento de uma das partes sem o seu patrono ou Defensor Público, será aplicada a multa acima mencionada. III Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente manifestação,
oportunidade em que: A) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;
B) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas
a eventuais questões incidentais; C) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte
autora apresentar resposta à reconvenção. IV - Decorrido o prazo da réplica, o cartório deverá providenciar a intimação das
partes, independentemente de novo despacho, para que: A) especifiquem no prazo comum de cinco dias as provas que
efetivamente pretendem produzir, justificando seu alcance e pertinência, sob a pena de indeferimento; B) apresentem delimitação
consensual a respeito das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como delimitação consensual
sobre as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, § 2º, CPC). Tal se deve em razão do dever de
cooperação previsto no art. 6º do CPC e para que as partes possam contribuir para a agilidade do feito. V - Via digitalmente
assinada do presente despacho servirá como mandado. VI - Fica deferida gratuidade processual, caso haja requerimento
expresso na petição inicial e caso tenha sido juntada a declaração pertinente. Faltando requerimento ou a mencionada
declaração, intime-se para pagamento das custas, sob as penas da lei. VII - Caso tenha havido pedido expresso de prioridade
na tramitação e o cartório observar que a pretensão se encaixa nos termos da lei, anote-se. VIII A medida urgente pugnada na
peça inicial comporta acolhimento. A patologia que acomete a parte autora encontra-se dentre o rol de doenças cuja cobertura é
garantida pelo mencionado contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, de modo que a ré
tem obrigação de fornecer medicamentos antineoplásicos e medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes.
Inclusive, o autor se encontra no curso de um tratamento custeado pelo plano de saúde requerido, no qual, em momento
anterior, já foram fornecidos os medicamentos prescritos pelo médico assistente (f. 36). Todavia, após nova solicitação do
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médico assistente, a qual foi submetida à análise da junta médica da requerida em 15.12.2020 e decidida em 07.01.2021, não
foi assegurada a cobertura para o medicamento TEMOZOLOMIDA, e foi recomendada a rediscussão da solicitação pela equipe
médica assistente (f. 46-49). Foi assim que, em caráter de emergência, no dia 07.01.2021, o médico assistente do autor, Dr.
Amauri Ferreira de Oliveira, prescreveu, em substituição ao medicamento anterior, o uso de BEVACIZUMABE (Avastin 700mg)
(f. 37). E, notificada acerca do caráter de emergência na necessidade de fornecimento para início do tratamento do autor em
48h (f. 50) a requerida, conforme narra a peça de ingresso, negou-se ao fornecimento, afirmando ser imprescindível o prévio
procedimento administrativo perante a sua junta médica. No caso, o que a autora pretende é justamente a continuidade do
tratamento mediante o fornecimento, pela requerida, da medicação antineoplásica solicitada pelo seu médico assistente para
uso domiciliar, em caráter de emergência, eis que há risco de óbito iminente caso permaneça sem o tratamento medicamentoso.
Pois bem. Em casos tais, em que presente a emergência (risco para a vida), a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-C, dispõe ser
obrigatória a cobertura do atendimento. Desta feita, afigura-se abusiva a negativa de fornecimento do medicamento prescrito
pelo médico assistente, em caráter de urgência sob o fundamento de que a requisição deve ser submetida à análise prévia da
junta médica. Ora, se o paciente tem necessidade de início imediato do tratamento, é desarrazoado que o prestador o faça
aguardar o procedimento para avaliação da requisição que, conforme nota-se às f. 46-49 dos autos, na primeira solicitação,
demorou 22 (vinte e dois) dias para ser concluído. E, segundo a jurisprudência do STJ, se o contrato de seguro de saúde prevê
a cobertura para a doença, é abusiva a cláusula excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo
tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Desta feita, presente a emergência e existindo
prescrição do médico assistente, é abusiva a negativa de fornecimento imediato da medicação de que necessita o usuário do
plano de saúde, para obtenção de melhoria da qualidade de vida e sobrevida no tratamento que realiza contra a neoplasia de
que é portador. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REEMBOLSO
DEVIDO. HOSPITAL CREDENCIADO. RECUSA DA TABELA PADRÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGADO
PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que nos casos em que há previsão de cobertura para a doença
do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento oumedicamentonecessário para assegurar o tratamento
de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar demedicamentodomiciliar. Precedentes. (...)(AgInt no AREsp
885.772/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j.
24/10/2017, DJe 31/10/2017) grifei. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.INVERSÃO. ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE. REEXAME. FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a recusa indevida pela operadora de
plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência, a depender das circunstâncias particulares de
cada caso, pode caracterizar afronta aos direitos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral, não havendo que se
falar em mero inadimplemento contratual. (...)(AgInt no REsp 1.745.867/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, j. 24/9/2018, DJe 2709/2018) grifei. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR PARA CONTROLE E TENTATIVA DE EVITAR A
PROGRESSÃO DE DOENÇA HEPÁTICA EM CIRROSE OU NEOPLASIA DO FÍGADO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. 2. “Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos
do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do
Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável
pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar” (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 3. O acórdão recorrido está em consonância com a
orientação firmada por esta Corte ao concluir que a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar
tratamento do segurado, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia daquele que necessita de cuidados médicos,
ensejando reparação a título de dano moral. 4. No caso, levando-se em consideração as particularidades do caso - recusa em
fornecer tratamento prescrito para o controle e para evitar a progressão da doença hepática em cirrose ou neoplasia do fígado
- e os parâmetros utilizados por este Tribunal Superior em Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul situações
analógas, verifico que a quantia indenizatória fixada não se mostra excessiva e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno
improvido. (AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe 22/02/2017). Grifei. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA À
COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO E/OU TRATAMENTO DOMICILIAR. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA
ABUSIVA. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 11.03.2014. Agravo em Recurso
especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a abusividade de
cláusula contratual de plano de saúde que restringe o fornecimento de medicamento importado e de uso domiciliar. 3. Ausente o
vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pela recorrente e dos dispositivos legais indicados como violados, apesar da interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que é irrelevante a discussão acerca
da aplicação das disposições contidas na Lei 9.656/98, uma vez que as cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser
analisadas de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a Súmula 469 do STJ.
Precedentes. 7. Se o contrato de seguro de saúde prevê a cobertura do tratamento da doença crônica que acomete a recorrida,
são abusivas as cláusulas contratuais que limitam seu direito ao tratamento contratado. 8. Recurso especial conhecido
parcialmente, e nessa parte, desprovido. (REsp 1641135/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/02/2017, DJe 10/02/2017). Assim, tenho por provável a alegação da parte autora, no sentido de ter sido indevida a negativa
de fornecimento de medicação solicitada, em caráter de emergência. De igual modo, a urgência do pedido se justifica pela
simples leitura dos documentos médicos apresentados, que demonstram a necessidade de utilização do medicamente pleiteado,
sob risco de morte da parte autora, podendo lhe trazer o benefício de sobrevida e melhora clínica do paciente autor. Associado
a isso, nota-se que, como já mencionado acima, na primeira solicitação médica para fornecimento de medicamento, a junta
médica da ré demorou de 22 (vinte e dois) dias para chegar a um parecer, diga-se, desfavorável à solicitação. Assim, patente
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que se o autor tiver que esperar novos 20 dias para obter um novo parecer, pode neste período, por interrupção do tratamento
prescrito, vir a óbito. Por fim, não se diga que estaria presente o perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, tendo em
vista o fato de a parte postulante ser pessoa juridicamente necessitada, posto que, num juízo lógico e razoável, prefere-se muito
mais garantir o direito à vida digna da parte autora do que se preservar a parte requerida de vir a sofrer um desfalque patrimonial
que futuramente mostre-se, mesmo que improvável, indevido. Posto isso, por estarem presentes os requisitos legais, tenho por
bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de impor à requerida a obrigação de fornecer à parte
autora, sem que necessite adiantar os respectivos pagamentos, a medicação necessária ao seu tratamento, na forma da
recomendação médica, qual seja, “Avastin 700mg EV DE 15/15 DIAS USO CONTÍNUO” (f. 37), até que haja alta médica.
Concedo ao requerido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir de sua intimação pessoal para fornecimento e início do
tratamento do autor, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do valor da causa. Intimese pessoalmente, com a máxima urgência. Às providências. Initmando a parte autora acerca da certidão de fls. 138, de seguinte
teor: “CERTIFICO que foi designada Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência para o dia 11/03/2021 às 16:40h, a
ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS, através do link
https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS, nos moldes do artigo 334 do Código de
Processo Civil. Nada mais.”
Processo 0803006-76.2017.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Autor: Edmilson Ortega de Oliveira
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
Ficam as partes intimadas por este ato sobre a designação da perícia para o dia 15/03/2021 às 15 horas, a ser realizada
pelo Perito JOSE EDUARDO CURY, na Rua José Gomes Domingues, 1.070, Santa Fé, CEP 79021-230, Campo Grande - MS.
Processo 0803236-16.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Autor: Angico Empreendimentos S/A - Réu: Associação Alphaville Campo Grande 4
ADV: PAULO SÉRGIO MARTINS LEMOS (OAB 5655/MS)
ADV: BERNARDO GROSS (OAB 9486/MS)
ADV: FELIPE RAMOS BASEGGIO (OAB 8944/MS)
Ficam as partes intimadas por este ato sobre a designação da audiência de conciliação para o dia 11 de março de 2021,
as 14 horas, a ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS,
através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS, nos moldes do artigo 334 do
Código de Processo Civil.
Processo 0803760-57.2013.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Agnaldo da Anunciação de Barros - Ilza Vieira da Anunciação de Barros - Reqda: Olívia de Alencar Lino - Energisa
Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ (OAB 3065/MS)
ADV: ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ (OAB 8988/MS)
ADV: CINEIO HELENO MORENO (OAB 7251/MS)
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 326/328, requerendo o que de direito.
Processo 0811647-19.2018.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autora: Cristiani Lopes Santiago - Réu: Y.C. e outros
ADV: DIEGO GIULIANO DIAS DE BRITO (OAB 14400/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de
direito.
Processo 0814424-79.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Planos de Saúde
Reqte: Hevellen Rodrigues Pereira Sanches - Reqdo: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato
Grosso do Sul - A.A.A.H - Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar
ADV: JOSÉ GUILHERME ROSA DE SOUZA SOARES (OAB 7318E/MS)
ADV: JÉSSICA DA SILVA VIANA (OAB 14851/MS)
ADV: FLÁVIA CRISTINA ROBERT PROENÇA (OAB 7268/MS)
ADV: ALEXANDRE ALVES CORREA (OAB 7179/MS)
ADV: BRUNA LAGUNA CERRI (OAB 18638/MS)
Considerando que os dos prazos processuais estarão suspensos até o dia 20.01.2021 em razão do recesso forense, por
ausência de tempo hábil para intimação das partes e realização da perícia na data designada à f. 337, em 21.01.2021, intime-se
novamente o perito nomeado para que informe nova data para realização da perícia. Com a resposta, intimem-se as partes. Às
providências.
Processo 0818794-38.2014.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Reqte: Caroline Danch de Proença Volce - André Reco Volce - Reqdo: Albino Ferreira Manzano e outro
ADV: MARCEL CHACHA DE MELO (OAB 9268/MS)
ADV: JAQUELINE SIMONE BARBOSA PEREIRA (OAB 11790/MS)
ADV: RAMÃO ROBERTO BARRIOS (OAB 13421/MS)
I Art. 357, I do CPC O feito encontra-se em ordem, não havendo preliminares a serem analisadas, tampouco irregularidades
a serem sanadas. II Art. 357, II e III do CPC Passo a delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
bem como a distribuir o ônus da prova: Uma vez que houve contestação por negativa geral, conforme se vislumbra das f. 271-272,
todos os pontos alegados na inicial tornaram-se controvertidos, sendo certo, pois, que compete aos autores a comprovação de
que possuem a posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição de quem quer que seja, além do “animus domini”, pelo tempo
exigido por lei. O ônus desta prova compete aos autores. III Art. 357, IV do CPC Por fim, anoto que não há questão de direito
relevante para o julgamento do mérito, a não ser a análise da incidência do disposto no art. 1.242 do Código Civil. Iv Art. 357,
V do CPC AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA Tendo em vista as restrições impostas pelo regime de exceção decorrente
da Covid-19 e como o Poder Judiciário está trabalhando em regime de teletrabalho, sem previsão concreta e imediata para
realização de atos presenciais, a audiência de instrução deverá ocorrer através do sistema de videoconferência. Porém, como
a videoconferência apresenta situações que podem conflitar com direitos das partes, gerando potencial prejuízo, por exemplo,
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à incomunicabilidade das testemunhas, tenho por bem em apresentar proposta de negócio jurídico processual que, se aderida
expressamente por ambas as partes, terá o condão de permitir o prosseguimento do feito. Caso contrário, o feito permanecerá
paralisado até que haja perspectiva de retorno do trabalho presencial. Explico. Com a sede física do Poder Judiciário fechada,
não há condições de as testemunhas e partes serem ouvidas em sala preparada no fórum, sob os cuidados de um servidor
da Justiça. Esta seria a única forma capaz de garantir a incomunicabilidade entre as testemunhas e que as mesmas fiquem
livres de qualquer tipo de pressão ou influência no depoimento. A saída momentaneamente possível para a continuidade
do processo é fazer ouvir partes e testemunhas no local onde estiverem (mediante link que a ser enviado por email) ou no
escritório do advogado da parte. Porém, este juízo não pode transferir ao advogado o risco e o ônus de ter que receber qualquer
pessoa em suas instalações, para participar da audiência virtual. Tal é o que está previsto no art. 6, § 3º, da Resolução 314 do
Conselho Nacional de Justiça: “As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar
as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação,
vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e
testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais” (sublinhouse). Porém, através da realização de um negócio jurídico processual (art. 190 do CPC), podem as partes, em se tratando
de direitos disponíveis, convencionarem sobre poderes, faculdades e deveres processuais. Assim, visando a continuidade
do processo, em prestígio ao Princípio Constitucional da Duração Razoável e como forma de buscar evitar uma paralisação
indefinida do processo, este juízo apresenta às partes a seguinte proposta de negócio jurídico processual: 1) a audiência
de instrução acontecerá por sistema de videoconferência; 2) os advogados receberão link por e-mail e poderão participar do
ato do local onde estiverem, sendo cada um responsável por providenciar o devido acesso à internet; 3) as partes receberão
link por e-mail e poderão participar do ato do local onde estiverem, sendo cada uma responsável por providenciar o devido
acesso à internet. Caso a parte tenha que prestar depoimento pessoal e não compareça à sessão injustificadamente, haverá a
aplicação da pena de confissão, se for o caso. 4) a parte também poderá, a critério do seu advogado, acompanhar o ato junto
ao escritório do causídico. A decisão a este respeito é única e exclusivamente do patrono; 5) as testemunhas receberão link
por e-mail e poderão participar do ato do local onde estiverem, sendo cada uma responsável por providenciar o devido acesso
à internet. Compete ao patrono da parte que arrolou a testemunha providenciar a informação sobre o seu endereço de e-mail;
6) a testemunha também poderá, a critério do advogado da parte que a arrolou, prestar o seu depoimento a partir do escritório
do causídico ou do mesmo local em que esteja a parte. A decisão a este respeito é única e exclusivamente do patrono da parte
que arrolou a testemunha; 7) a concordância com TODAS as regras acima importará em renúncia a qualquer direito de alegar,
futuramente, nulidade por ofensa ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas ou outro correlato. Estabeleço o prazo
de 5 dias para que as partes, através de seus patronos, informem, expressamente, se concordam com a proposta de negócio
processual. Havendo a concordância expressa de ambas, voltem em conclusão para designação da videoconferência e demais
atos necessários. Caso uma das partes discorde expressamente ou caso uma das partes não se manifeste, tal será interpretado
como discordância para com a proposta e, nestes casos, o feito deverá permanecer paralisado em cartório, até que haja o
retorno dos atos presenciais perante este juízo. Intime-se. Às providências.
Processo 0821451-40.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Ré: Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A.
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: JOCIMAR ESTALK (OAB 247302/SP)
De acordo com as manifestações de f. 105-106 e f. 138-140, redesigne o cartório nova data para audiência de tentativa de
conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, observando a pauta do conciliador deste juízo. Caso não haja acordo entre as
partes, querendo o requerente, manifeste-se em réplica sobre a contestação de f. 143-172, no prazo de 15 (quinze) dias. Às
providências.
Processo 0825825-36.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Izabela Farias Pereira - Réu: Anhanguera Educacional Participações S/A
ADV: THIAGO MARQUES PEREIRA DE REZENDE (OAB 13411/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 24296A/MS)
HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às f. 304-308,
cuja cláusulas e condições passam a ser regidas pelo que restou pactuado. Em consequência, uma vez que já comprovado nos
autos o cumprimento do acordo, dou por quitada à obrigação e julgo extinto o feito, com base no art. 487, III, ‘’b’’ e 924, II, ambos
do CPC. Custas na forma da lei se de outra forma não foi acordado entre as partes. Desde já certifique-se o trânsito em julgado.
P.R.I.C.-se. Campo Grande,14 de janeiro de 2021.
Processo 0828894-13.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Paulo Victor Barsante Moreno - Tayana Bacha Medina - Réu: Tam Linhas Aéreas S/A.
ADV: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JÚNIOR (OAB 15475/MS)
ADV: RODRIGO COELHO DE SOUZA (OAB 17301/MS)
ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 18605A/MS)
Fica a parte autora intimda por este ato para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a petição e os documentos juntados
(f. 294/298).
Processo 0832215-85.2020.8.12.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Autor: Mauricio de Barros Vaz
ADV: LILIAN HUPPES (OAB 13306B/MS)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 45/46, requerendo o que de direito.
Processo 0834371-80.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Joao Urias Messa Prates - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intime-se a parte autora, para que se manifeste acerca do valor depositado à f. 218, pela seguradora ré, no prazo de 15
(quinze) dias. Havendo concordância, expeça-se alvará e arquive-se. Às providências. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021
Processo 0835227-10.2020.8.12.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autora: Evelina Vaez Gonçalves da Cruz - Manoel Gonçalves da Cruz
ADV: ANDRÉ LUIZ ÁVILA CHACHA RODRIGUES (OAB 24605/MS)
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Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada dos avisos de recebimento
negativos de fls. 84/87 e 90/91, requerendo o que de direito.
Processo 0836035-20.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Autor: Brinks Epago Tecnologia Ltda
ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 228213/SP)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos ofícios de fls. 119/122, do A.R. negativo
de fls. 114, bem como do decurso do prazo de fls. 123, requerendo o que entender de direito.
Processo 0836684-48.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Cheque
Autor: Julio A. Rodrigues Dalben Me - Et Veículos
ADV: JOSÉ CARLOS ARAÚJO LEMOS (OAB 9511/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se do A.R. de fls. 62 que retornou com a informação (ausentenão procurado), ou proceda o recolhimento da diligência para expedição do mandado para tentativa por oficial de justiça.
Processo 0837741-72.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Wanclei Renato da Silva - Bárbara Cristinne das Graças Silva - Réu: Tissaleia Ltda - ME - Mutual - Companhia Mutual
de Seguros
ADV: RÉGIS SANTIAGO DE CARVALHO (OAB 11336B/MS)
ADV: JÚLIO CESAR GOULART LANES (OAB 13449A/MS)
ADV: LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO (OAB 11997/MT)
Como é cediço, a decisão saneadora encontra-se sujeita a pedido de ajustes e também de esclarecimentos sobre ponto
eventualmente obscuro, omisso ou contraditório (art. 357, §1º, do CPC). Em caso de ajustes, tem-se que o pleito deve estar
atrelado a inadequação ou equívoco nas razões de decidir sobre os pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova. Já na
hipóteses de pedidos de esclarecimentos, conforme já mencionado, tem-se que servem para aclarar pontos omissos, obscuros
e contraditórios. No caso, o pleito de f. 309-314 visa aclaramento sobre questão omissa, relativa à concessão da gratuidade
da justiça, o que é plenamente possível por ocasião da organização do processo. Antes, porém, para melhor análise sobre o
pleito de f. 309-314 (concessão da justiça gratuita), intime-se a requerida, a fim de que traga aos autos, em 10 dias, cópia de
seu último balanço financeiro do ano de 2020. Com ele, digam os autores e voltem-me conclusos para apreciação do pedido de
esclarecimento da decisão saneadora. Às providências. Campo Grande, 13 de janeiro de 2021.
Processo 0839927-68.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento
Reqte: Branda Sul Ltda - Epp
ADV: GUILHERME PIERIN FREITAS (OAB 15817/MS)
Intimando o exequente para, no prazo de cinco dias, juntar planilha atualizada do valor do seu crédito para cumprimento do
despacho de fls. 214-215.
Processo 0840473-60.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
Exeqte: Rosaline Rocha Lunardi - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO (OAB 275314/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Intimação da exequente para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da Impugnação ao cumprimento de sentença
e documentos de fls. 347/59.
Processo 0841643-96.2017.8.12.0001 - Monitória - Alienação Fiduciária
Autor: R.A.C.
ADV: JEFFERSON MASSAHARU ARAKI (OAB 33824/PR)
Intimação da parte requerente, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada do aviso de recebimento
negativo de f. 181, requerendo o que de direito.
Processo 0845238-40.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
Autora: Maria Helena Catelan de Medeiros - Réu: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: ANA SILVIA PESSOA SALGADO DE MOURA (OAB 7317/MS)
ADV: ADRIANA CATELAN SKOWRONSKI (OAB 10227/MS)
ADV: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB 96864/MG)
HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às f. 232-233,
cujas cláusulas e condições passam a ser regidas pelo que restou pactuado. Em consequência, julgo extinto o feito, com base
no art. 487, III, “b”, do CPC. Custas, na forma da lei, se de outra maneira não restou acordada. Desde já certifique-se o trânsito
em julgado. P.R.I.C.-se. Campo Grande, 14 de janeiro de 2021.

15ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2021
Processo 0000606-89.1998.8.12.0001 (001.98.000606-0) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Autor: Osvaldo Ferreira Leite - Réu: Jurandir Festi Filho e outros
ADV: ORIOVALDO LINO LEITE (OAB 3119/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo de fls. 812, requerendo
o que entender de direito.
Processo 0019796-81.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Reqte: Escola de Ensino Fundamental General Osório
ADV: ROBERTO SANTOS CUNHA (OAB 8974/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo de fls. 164, requerendo
o que entender de direito.
Processo 0800256-62.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Autor: Maria Geni Cavalheiro da Silva - Réu: Operadora de Planos Privados de Saúde - Santa Casa Saúde Ltda
ADV: SUZANA DE CARVALHO POLETTO MALUF (OAB 18719/MS)
ADV: STÉPHANI SARAIVA CAMPOS (OAB 14296/MS)
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Decisão fls. 40-44: Pelo exposto, concedo a tutela de urgência requerida na petição inicial e determino à ré que autorize
a realização do tratamento por eletroconvulsoterapia, nos moldes solicitados pelo médico da autora, no prazo de cinco dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. 2. Designe-se audiência de conciliação (art. 334 do CPC) junto aos CEJUSC
(Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), por meio virtual ou presencial, de acordo com as normas vigentes em
razão da pandemia de coronavírus COVID-19.). 3. Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para comparecer à audiência
pessoalmente, acompanhada de seu advogado, ou por meio de representante habilitado a negociar e transigir (arts. 334, §§ 3º, 9º
e 10, do CPC). 4. Intime-se e cite-se a parte requerida para cumprir a presente decisão e comparecer à audiência pessoalmente
ou por meio de representante habilitado a negociar e transigir, devendo estar acompanhada por seu advogado ou defensor
público, ficando advertida de que seu eventual desinteresse na tentativa de conciliação deverá ser comunicado no processo, por
petição, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência, e que seu não comparecimento injustificado acarretará a penalidade
do art. 334, § 8º, do CPC. O prazo para o oferecimento de contestação, de 15 (quinze) dias, terá como termo inicial, caso não
se obtenha êxito na autocomposição, a data da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, ou, quando ocorrer
a hipótese do art. 334, § 4º, I, do CPC, observado o art. 334, § 6º, do mesmo dispositivo legal, a data do protocolo do pedido
de cancelamento da audiência (art. 335, I e II, do CPC). Conste do mandado ou da carta a advertência do art. 344 do CPC. 5.
Defiro desde já, caso necessária, a expedição de mandado ou carta precatória para a citação da parte requerida, devendo ser
observados o art. 212, § 2º, do CPC, para os atos que não puderem ser cumpridos durante o expediente forense, bem como
o art. 252 do CPC, caso se configure a hipótese de citação por hora certa. 6. Defiro também, caso não se localize a parte
ré no local indicado na petição inicial, que se proceda à busca de seu endereço através dos sistemas de dados disponíveis,
expedindo-se, caso pleiteado pela parte autora, ofícios aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público para consulta
em seus cadastros. Realizada a busca, intime-se a parte autora para, em cinco dias, se manifestar sobre o resultado, devendo
indicar expressamente o endereço no qual pretende seja feita a nova tentativa de citação. 7. Caso ambas as partes manifestem
o desinteresse pela realização da audiência, determino seu cancelamento, com a liberação da pauta (art. 334, § 4º, I, do CPC).
Nas hipóteses de não realização da audiência por qualquer motivo, como a ausência da parte, e de frustração da tentativa de
conciliação, o feito deverá prosseguir de imediato, sem a designação de nova audiência, por medida de celeridade e economia
processuais, observando, ainda, que a conciliação pode ser tentada a qualquer momento, caso as partes manifestem interesse
(art. 139, V, do CPC). Assim, caso a parte requerida não seja citada, a nova citação deverá ser expedida para contestação,
contando-se o prazo conforme art. 231 do CPC, e, caso haja outros requeridos já citados, o prazo para contestação terá início
consoante dispõe o § 1º do mencionado dispositivo legal. 8. Caso a parte requerida seja revel, intime-se a parte autora para, no
prazo de cinco dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento ou
julgamento antecipado. 9. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para impugná-la no prazo de quinze dias. Após,
voltem-me conclusos os autos. 10. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Expediente: Através do presente ato, intimase a parte autora da audiência designada: Audiência: Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência, dia 04/03/2021,
às 17:30h, a ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS,
através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0805017-20.2013.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Reqte: Stanley John Oliver e outro
ADV: CARLOS EDUARDO BARAÚNA FERREIRA (OAB 10085/MS)
ADV: ALEXANDRE LEONEL FERREIRA (OAB 14646/MS)
ADV: SALIM MOISÉS SAYAR (OAB 2338/MS)
Intimação das partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se acerca da Avaliação do Oficial de Justiça de fls. 455.
Processo 0810244-20.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Exeqte: Águas Guariroba S.A. - Exectda: Júlia Gonçalves Rocha
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 14777A/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo de fls. 416, requerendo
o que entender de direito.
Processo 0813611-47.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autor: José Melo de Oliveira - Vânia Schaustz Bezerra - Réu: Hospital Santa Casa - Associação Beneficente de Campo
Grande/MS - Hospital Infantil São Lucas - EPP
ADV: CARMELINO DE ARRUDA REZENDE (OAB 723/MS)
ADV: GLÁUCIA REGINA PITÉRI (OAB 4312/MS)
ADV: HELEN ELISE HUÇALO (OAB 12642/MS)
ADV: CÁSSIA LAÍS MOLINA SOARES (OAB 15170/MS)
ADV: DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA (OAB 16331/MS)
ADV: GUSTAWO ADOLPHO DE LIMA TOLETINO (OAB 7919B/MS)
ADV: KATIA REGINA MOLINA SOARES (OAB 13952/MS)
Através do presente ato, intima-se as partes acerca da perícia agendada para o dia 26 de março de 2021, conforme petição
de fls. 658.
Processo 0814579-43.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Exeqte: Adriano Lemes Pereira - Exectdo: Serasa S/A
ADV: ATÍLIO MARGINI NETO (OAB 1203/MS)
ADV: ERNESTO BORGES NETO (OAB 6651B/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: ANDERSON YUKIO YAMADA (OAB 16783/MS)
ADV: RAQUEL DE PAULA MAGRINI (OAB 8673/MS)
Intimação do exequente acerca da manifestação e documentos juntados pelo executado de fls. 388/90 para que, no prazo de
05 dias, requeira o que entender de direito.
Processo 0826732-16.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autora: Elenice Martins Araújo - Réu: Paulo Abdo do Seixo Kadri e outros
ADV: BRUNO MAIA DE OLIVEIRA (OAB 10798/MS)
ADV: DORVIL AFONSO VILELA NETO (OAB 9666/MS)
ADV: TIAGO BANA FRANCO (OAB 9454/MS)
ADV: OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (OAB 7000/MS)
Vistos, em decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. 1. Das questões processuais
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pendentes 1.1 Rejeito a preliminar de falta de legitimidade ativa e interesse processual da autora, arguida pelo réu Paulo,
em sua contestação. Isto porque embora, como alegado na contestação, a autora e Paulo não tenham celebrado nenhum
negócio jurídico, Paulo é proprietário do imóvel da Matrícula 78.067 do RI da 1a Circunscrição desta Comarca, por força de
contrato de compra e venda celebrada com o réu José (R-8 da matrícula, f. 17). A aludida compra e venda, pela qual Paulo
adquiriu o domínio do imóvel, foi extinta, por distrato realizado em transação judicial homologada por sentença transitada em
julgado (f. 22/24). Contudo, os transigentes não promoveram o registro da extinção da compra e venda no RI, e assim, Paulo
continua constando, na matrícula, como proprietário do imóvel. Após a extinção da aludida compra e venda, o réu José, pelo
contrato de f. 6/10, prometeu vender o imóvel à autora, que pagou integralmente o preço avençado (f. 11). Ressalte-se que,
conquanto este negócio e seu pagamento tenham sido impugnados na contestação do réu José, sua existência e validade,
neste momento processual, são admitidas conforme alegado pela autora (in status assertionis) para verificação da presença
das condições da ação. Pois bem, como, segundo a inicial, os réus se negam a outorgar a escritura para a transferência do
domínio do imóvel à autora, ela pede, com fundamento no art. 464 do CC, que o imóvel lhe seja adjudicado. O provimento
jurisdicional pleiteado é, portanto, útil e necessário à autora, que não tem outro meio de obter o domínio do imóvel que, em tese,
comprou e pagou integralmente. Esta ação é adequada para a dedução da pretensão da autora que, portanto, tem legitimidade
e interesse processual. As demais questões suscitadas pelo réu Paulo para fundar sua arguição de falta de legitimidade e
interesse processual da autora tais sejam: que não houve dissolução da () compra e venda celebrada com o réu José, porque
ele não pagou a indenização devida, condição essencial para que a escritura fosse desfeita e que o contrato de compra e venda
firmado entre a autora e José Lopes de Alencar não foi celebrado por instrumento público, requisito essencial para que a autora
adquirisse direito real à aquisição do imóvel pertinem ao mérito e serão examinadas e decididas por ocasião da sentença. 1.2.
Rejeito, também, a preliminar de falta de interesse processual, por inadequação da via eleita, arguida pelo réu José, em sua
contestação. Não há, em nosso ordenamento jurídico, norma legal que proíba alguém de prometer em venda um imóvel à pessoa
com quem convive maritalmente. Assim, ainda que as partes tenham vivido maritalmente, é juridicamente infundada a alegação
do réu de que o destino do imóvel deve ser discutido, necessariamente, em ação de dissolução de união estável e partilha de
bens. E, considerando, in status assertionis, que a autora comprou do réu o Apartamento nº 201 do Edifício Ipanema (f. 6/10),
pagou integralmente o preço (f. 11) e não logra obter a escritura pública necessária para que lhe seja transferido o domínio,
conclui-se que a presente ação é, sim, a via processual adequada para a obtenção do resultado pretendido pela autora, isto é,
o provimento jurisdicional que, em substituição à escritura, ordene a transferência do bem para sua propriedade. Ressalte-se,
ainda que o conhecimento da autora acerca do caráter litigioso do imóvel e a existência de condição suspensiva no contrato
de f. 6/10, consistente no êxito de José Lopes em demanda judicial com Paulo Kadri, também alegados pelo réu José em sua
preliminar, não afastam o interesse processual, tratando-se, em verdade, de questões de mérito, a serem decididas por ocasião
da sentença. 2. Das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e os meios de prova admitidos As únicas
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória são: a) a autora e o réu José efetivamente celebraram o contrato
de promessa de compra e venda constante do instrumento de f. 6/10, como alegado na inicial, ou, como alegado na contestação
do réu José, as partes simularam aquele negócio? b) a autora realmente efetuou o pagamento objeto do recibo de f. 11, ou,
como alegado por José, trata-se, também, de ato simulado, complementar à simulação do compromisso de compra e venda?
Para a solução destas questões, defiro o depoimento pessoal da autora e do réu José, e a prova testemunhal, requeridos pelas
aludidas partes (f. 164, 167, 171/172 e 173/174). Indefiro o depoimento pessoal do réu Paulo, também requerido pela autora (f.
164 e 171/172), posto que inútil para o esclarecimento das questões de fato acima delimitadas. 3. Do ônus da prova Incumbe
ao réu José, nos termos do art. art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a simulação, por ele alegada como fato impeditivo do
direito da autora, do compromisso de compra e venda e do pagamento, de f. 6/11, em que se fundam o pedido da autora. 4. Das
questões de fato a serem dirimidas com base na prova documental e das questões de direito relevantes para a decisão do mérito
A decisão do mérito depende das seguintes questões de direito, que serão solucionadas na sentença: a) a extinção, por distrato,
da compra e venda do Apartamento nº 201 do Edifício Ipanema, convencionada entre os réus José e Paulo, na transação judicial
de f. 22/24, não se perfez, porque José inadimpliu o pagamento da quantia em dinheiro a que se obrigou e que era condição
essencial para que a escritura fosse desfeita, como alegado na contestação do réu Paulo? b) o contrato de compromisso
de compra e venda de f. 6/10 não tem validade, porque não foi celebrado por escritura pública, requisito essencial para que
autora adquirisse direito real à aquisição do imóvel, como alegado na contestação de Paulo? c) o contrato de compromisso de
compra e venda de f. 6/10 é nulo porque não contém assinatura em todas as vias, tem como objeto imóvel de propriedade () de
terceiro que não participou da avença e não foi registrado em cartório, como sustenta o réu Paulo? d) a autora não direito real
sobre o imóvel e o réu Paulo, como afirmou em sua contestação, por não ter participado do contrato celebrado entre a autora e
José não tem nenhuma obrigação para com as partes? e) é possível, como questiona o réu José, que, em nosso ordenamento
jurídico, uma pessoa venda um imóvel para outra com quem mantenha união estável? f) o contrato de f. 6/11 estava sujeito a
condição suspensiva, consistente no êxito de José Lopes em demanda judicial com Paulo Kadri, como alegado pelo réu José e,
em caso positivo, esta condição se implementou? 5. Do prazo para que as partes apresentem rol de testemunhas Fixo o prazo
de 15 dias, contados da intimação desta decisão, para que as partes apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, do CPC),
atentando-se para a limitação do número de testemunhas do § 6º, do art. 357 do CPC. 6. Dos esclarecimentos e ajustes e da
audiência de instrução e julgamento Decorrido o prazo de cinco dias, venham-me conclusos os autos para os esclarecimentos e
ajustes que por ventura sejam solicitados pelas partes, na forma do § 1º, do art. 357 do CPC, ou certifique-se o decurso in albis
do prazo e, neste caso, designe, a Escrivania, audiência de instrução e julgamento, intimando-se as partes. Intimem-se.
Processo 0830458-62.1997.8.12.0001 (001.97.030090-0) - Cumprimento de sentença - Correção Monetária
Autor: Sussumu Kinoshita e outro - Réu: Vania Maria Mayer
ADV: TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO (OAB 11903/MS)
ADV: LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA (OAB 11739/MS)
ADV: ROGÉRIO MAYER (OAB 5901/MS)
ADV: RODRIGO PRESA PAZ (OAB 15180/MS)
Intime-se a exequente para, em quinze dias, manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade de f. 719/726 e documentos
que a acompanham.
Processo 0837765-32.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autora: Maria Batista Yule de Queiroz e outro - Réu: Tam Linhas Aéreas S/A.
ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 18605A/MS)
ADV: RAYANE OLIVEIRA MARQUES RAMOS (OAB 21219/MS)
Defiro o requerimento de f. 393/394. Expeça-se alvará em favor das autoras para o levantamento da quantia depositada
voluntariamente pela ré, conforme petição de f. 332/333, acrescida de eventuais rendimentos. Sem prejuízo, evolua-se a classe
do processo para fazer constar a tramitação de Cumprimento de sentença, e intime-se a parte requerida para se manifestar, em
cinco dias, a respeito dos cálculos de f. 395.
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Processo 0839302-05.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Reqte: Universidade Católica Dom Bosco - UCDB - Reqdo: LEONARDO CABRAL ROJAS DE SOUZA
ADV: ADRIANE CORDOBA SEVERO SAMUDIO (OAB 9082/MS)
ADV: ALEXANDRE DE BARROS MAURO (OAB 17554/MS)
ADV: KAREN GIULIANO SOARES (OAB 18394/MS)
Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores bloqueados às f. 102/103. Após, intime-se a parte
autora para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito.
Processo 0840873-06.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Autor: Reginaldo Lopes de Souza - Réu: Ympactus Comercial Ltda, de Nome Fantasia Telexfree e outros
ADV: TIAGO DIAS LESSONIER (OAB 15993/MS)
ADV: VINÍCIUS ROSI (OAB 16567/MS)
Intimação do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo de fls. 349, requerendo
o que entender de direito.
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FLÁVIO SAAD PERON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2021
Processo 0807221-27.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Everton Gabilane de Sá - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: KENNETH ROGÉRIO DOURADOS BRANDÃO (OAB 19313/MS)
Através do presente ato, intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial de fls.
164-172, bem como para dizer se pretende algum esclarecimento da perita, formulando as perguntas sob a forma de quesitos.
Processo 0815885-86.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Elaine da Silva Correia - Emanuely da Silva Miranda - Reqdo: Zurich Minas Brasil Seguros S/A - TerIntCer: Thayron
Natan de Lima Miranda - Rayron de Lima Miranda
ADV: ZÉLIA MARIA DE BARROS ARAÚJO (OAB 17650/MS)
ADV: ELPÍDIO BELMONTE DE BARROS JÚNIOR (OAB 4603/MS)
ADV: ONOR SANTIAGO DA SILVEIRA JÚNIOR (OAB 12443B/MS)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a
ação com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré Zurich Minas Brasil Seguros S/A a
pagar às autoras Elaine da Silva Corrêia e Emanuely da Silva Miranda a cobertura securitária por morte acidental do segurado
Natal Alves Miranda, tendo como base o capital segurado de R$ 68.340,48 (sessenta e oito mil, trezentos e quarenta reais e
quarenta e oito centavos), sendo 50% (cinquenta por cento) de tal valor destinado à autora Elaine da Silva Corrêia e 10% (dez
por cento) à autora Emanuely da Silva Miranda. Sobre tais valores deve incidir correção monetária pelo IGP-M/FGV, a partir
01/05/2014 (f. 59), até o efetivo pagamento; e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por ser a autora Emanuely da
Silva Miranda incapaz, sua quota-parte deverá ser depositada em subconta judicial remunerada e vinculada aos autos, ficando
seu levantamento condicionado à comprovação de necessidade e à expedição de alvará específico, mediante prestação de
contas. Diante da sucumbência mínima das autoras (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a ré ao pagamento integral
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, em observância aos requisitos do art.
85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do benefício econômico obtido pelas autoras. Deixo de determinar a intimação pessoal dos
demais herdeiros interessados, porque estão todos representados por advogado neste feito. Publique-se. Registre-se. Intimemse (também o Ministério Público Estadual).
Processo 0816593-97.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Lucas Coelho Barbosa - Ré: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdências S.A.
ADV: KARINE NEVES MAFRA (OAB 24760/MS)
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: VINICIUS SANTANA PIZETTA (OAB 20883/MS)
Através do presente ato, intima-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o laudo pericial de fls.
191-196, bem como para dizer se pretendem algum esclarecimento da perita, formulando as perguntas sob a forma de quesitos.
Processo 0824782-64.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Alexssandra Gomes da Silva - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA S/S (OAB 350/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Através do presente ato, intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do laudo pericial
de fls. 130-138, bem como para dizer se pretende algum esclarecimento da perita, formulando as perguntas sob a forma de
quesitos.
Processo 0825382-85.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Reqte: Cristiane Magalhães Ghizani Karnopp - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: KAREN CRISTINA ZENARO (OAB 21545/MS)
ADV: NILSON DA SILVA FEITOSA (OAB 14387/MS)
Através do presente ato, intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar sobre o laudo pericial
de fls. 101-109, bem como para dizer se pretende algum esclarecimento da perita, formulando as perguntas sob a forma de
quesitos.
Processo 0825635-73.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Autora: Luzia Aquino - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA S/S (OAB 350/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
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Através do presente ato, intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial de fls.
113-121, bem como para dizer se pretendem algum esclarecimento da perita, formulando as perguntas sob a forma de quesitos.
Processo 0826732-16.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Autora: Elenice Martins Araújo - Réu: Paulo Abdo do Seixo Kadri - José Lopes de Alencar - Gabriela Maria Bastos Lucchesi
Kadri
ADV: GUILHERME CESCO DE CAMPOS (OAB 19004/MS)
ADV: CLEVERSSON GOLIN (OAB 14452/MS)
ADV: TIAGO BANA FRANCO (OAB 9454/MS)
ADV: FABIO A. A. ANDREASI (OAB 9662/MS)
ADV: DORVIL AFONSO VILELA NETO (OAB 9666/MS)
ADV: BRUNO MAIA DE OLIVEIRA (OAB 10798/MS)
ADV: RENAN CESCO DE CAMPOS (OAB 11660/MS)
ADV: OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (OAB 7000/MS)
Vistos, em decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. 1. Das questões processuais
pendentes 1.1 Rejeito a preliminar de falta de legitimidade ativa e interesse processual da autora, arguida pelo réu Paulo,
em sua contestação. Isto porque embora, como alegado na contestação, a autora e Paulo não tenham celebrado nenhum
negócio jurídico, Paulo é proprietário do imóvel da Matrícula 78.067 do RI da 1a Circunscrição desta Comarca, por força de
contrato de compra e venda celebrada com o réu José (R-8 da matrícula, f. 17). A aludida compra e venda, pela qual Paulo
adquiriu o domínio do imóvel, foi extinta, por distrato realizado em transação judicial homologada por sentença transitada em
julgado (f. 22/24). Contudo, os transigentes não promoveram o registro da extinção da compra e venda no RI, e assim, Paulo
continua constando, na matrícula, como proprietário do imóvel. Após a extinção da aludida compra e venda, o réu José, pelo
contrato de f. 6/10, prometeu vender o imóvel à autora, que pagou integralmente o preço avençado (f. 11). Ressalte-se que,
conquanto este negócio e seu pagamento tenham sido impugnados na contestação do réu José, sua existência e validade,
neste momento processual, são admitidas conforme alegado pela autora (in status assertionis) para verificação da presença
das condições da ação. Pois bem, como, segundo a inicial, os réus se negam a outorgar a escritura para a transferência do
domínio do imóvel à autora, ela pede, com fundamento no art. 464 do CC, que o imóvel lhe seja adjudicado. O provimento
jurisdicional pleiteado é, portanto, útil e necessário à autora, que não tem outro meio de obter o domínio do imóvel que, em tese,
comprou e pagou integralmente. Esta ação é adequada para a dedução da pretensão da autora que, portanto, tem legitimidade
e interesse processual. As demais questões suscitadas pelo réu Paulo para fundar sua arguição de falta de legitimidade e
interesse processual da autora tais sejam: que não houve dissolução da () compra e venda celebrada com o réu José, porque
ele não pagou a indenização devida, condição essencial para que a escritura fosse desfeita e que o contrato de compra e venda
firmado entre a autora e José Lopes de Alencar não foi celebrado por instrumento público, requisito essencial para que a autora
adquirisse direito real à aquisição do imóvel pertinem ao mérito e serão examinadas e decididas por ocasião da sentença. 1.2.
Rejeito, também, a preliminar de falta de interesse processual, por inadequação da via eleita, arguida pelo réu José, em sua
contestação. Não há, em nosso ordenamento jurídico, norma legal que proíba alguém de prometer em venda um imóvel à pessoa
com quem convive maritalmente. Assim, ainda que as partes tenham vivido maritalmente, é juridicamente infundada a alegação
do réu de que o destino do imóvel deve ser discutido, necessariamente, em ação de dissolução de união estável e partilha de
bens. E, considerando, in status assertionis, que a autora comprou do réu o Apartamento nº 201 do Edifício Ipanema (f. 6/10),
pagou integralmente o preço (f. 11) e não logra obter a escritura pública necessária para que lhe seja transferido o domínio,
conclui-se que a presente ação é, sim, a via processual adequada para a obtenção do resultado pretendido pela autora, isto é,
o provimento jurisdicional que, em substituição à escritura, ordene a transferência do bem para sua propriedade. Ressalte-se,
ainda que o conhecimento da autora acerca do caráter litigioso do imóvel e a existência de condição suspensiva no contrato
de f. 6/10, consistente no êxito de José Lopes em demanda judicial com Paulo Kadri, também alegados pelo réu José em sua
preliminar, não afastam o interesse processual, tratando-se, em verdade, de questões de mérito, a serem decididas por ocasião
da sentença. 2. Das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e os meios de prova admitidos As únicas
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória são: a) a autora e o réu José efetivamente celebraram o contrato
de promessa de compra e venda constante do instrumento de f. 6/10, como alegado na inicial, ou, como alegado na contestação
do réu José, as partes simularam aquele negócio? b) a autora realmente efetuou o pagamento objeto do recibo de f. 11, ou,
como alegado por José, trata-se, também, de ato simulado, complementar à simulação do compromisso de compra e venda?
Para a solução destas questões, defiro o depoimento pessoal da autora e do réu José, e a prova testemunhal, requeridos pelas
aludidas partes (f. 164, 167, 171/172 e 173/174). Indefiro o depoimento pessoal do réu Paulo, também requerido pela autora (f.
164 e 171/172), posto que inútil para o esclarecimento das questões de fato acima delimitadas. 3. Do ônus da prova Incumbe
ao réu José, nos termos do art. art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a simulação, por ele alegada como fato impeditivo do
direito da autora, do compromisso de compra e venda e do pagamento, de f. 6/11, em que se fundam o pedido da autora. 4. Das
questões de fato a serem dirimidas com base na prova documental e das questões de direito relevantes para a decisão do mérito
A decisão do mérito depende das seguintes questões de direito, que serão solucionadas na sentença: a) a extinção, por distrato,
da compra e venda do Apartamento nº 201 do Edifício Ipanema, convencionada entre os réus José e Paulo, na transação judicial
de f. 22/24, não se perfez, porque José inadimpliu o pagamento da quantia em dinheiro a que se obrigou e que era condição
essencial para que a escritura fosse desfeita, como alegado na contestação do réu Paulo? b) o contrato de compromisso
de compra e venda de f. 6/10 não tem validade, porque não foi celebrado por escritura pública, requisito essencial para que
autora adquirisse direito real à aquisição do imóvel, como alegado na contestação de Paulo? c) o contrato de compromisso de
compra e venda de f. 6/10 é nulo porque não contém assinatura em todas as vias, tem como objeto imóvel de propriedade () de
terceiro que não participou da avença e não foi registrado em cartório, como sustenta o réu Paulo? d) a autora não direito real
sobre o imóvel e o réu Paulo, como afirmou em sua contestação, por não ter participado do contrato celebrado entre a autora e
José não tem nenhuma obrigação para com as partes? e) é possível, como questiona o réu José, que, em nosso ordenamento
jurídico, uma pessoa venda um imóvel para outra com quem mantenha união estável? f) o contrato de f. 6/11 estava sujeito a
condição suspensiva, consistente no êxito de José Lopes em demanda judicial com Paulo Kadri, como alegado pelo réu José e,
em caso positivo, esta condição se implementou? 5. Do prazo para que as partes apresentem rol de testemunhas Fixo o prazo
de 15 dias, contados da intimação desta decisão, para que as partes apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, do CPC),
atentando-se para a limitação do número de testemunhas do § 6º, do art. 357 do CPC. 6. Dos esclarecimentos e ajustes e da
audiência de instrução e julgamento Decorrido o prazo de cinco dias, venham-me conclusos os autos para os esclarecimentos e
ajustes que por ventura sejam solicitados pelas partes, na forma do § 1º, do art. 357 do CPC, ou certifique-se o decurso in albis
do prazo e, neste caso, designe, a Escrivania, audiência de instrução e julgamento, intimando-se as partes. Intimem-se.
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Processo 0833059-35.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Pagamento
Autor: SF Escoramentos Ltda - Ré: Elevação Construtora EIRELI
ADV: RAFAELA FACCIONI CORRÊA BRENNER (OAB 23637A/MS)
Vistos, etc. A manifestação de f. 168 ainda não esclareceu, de forma suficiente, o segundo ponto do despacho de f. 164,
pois, ao mesmo tempo que “informa que disponibilizará um caminhão para que seja efetuada a retirada das escoras metálicas”,
pleiteia que “a parte ré ficará responsável [...] pelo deslocamento das escoras até a sede da empresa autora”. Assim, cumpra a
autora, em cinco dias, o quanto determinado pela decisão de f. 164. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos com urgência.
Processo 0836574-54.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Reqte: José Gomes Braga - Azenaide Roseli Alencar - Reqdo: Montago Construtora Ltda - Sol Imóveis Ltda.
ADV: DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS (OAB 65466/PR)
ADV: PAULO DANIEL DE OLIVEIRA LEITE (OAB 11045/MS)
ADV: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS (OAB 17536/PR)
ADV: JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA (OAB 8626/MS)
ADV: JOSIELLI VANESSA DE A. SERRADO F. DA COSTA (OAB 14316/MS)
Vistos, etc. Defiro o requerimento de f. 214/216 e reconsidero a decisão proferida na audiência de f. 213, pois constato, do
malote digital de f. 203 e da Instrução Normativa 6/2015, da CGJ-TJ/PR (f. 215), que a carta precatória de f. 194 sequer chegou
a ser distribuída no juízo deprecado, “haja vista a ausência das custas de distribuição e taxa judiciária” (f. 203). Ademais, a
intimação da expedição da carta (f. 209) deu-se após sua devolução (f. 203/205), não se oportunizando aos interessados sua
correta instrução, distribuição e acompanhamento. Assim, concedo à ré Montago o prazo de cinco dias para que promova
o recolhimento e a juntada de todas as custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória de f. 194. Decorrido o
prazo: se realizados o pagamento e a juntada, remeta-se a carta precatória de f. 194 ao juízo deprecado (acompanhada dos
comprovantes de recolhimento juntados pela ré Montago que fica desde logo ciente de que lhe compete promover todos os
demais atos necessários ao cumprimento da referida carta); se decorrido in albis, voltem os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Processo 0841276-67.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Nenio Gomes de Barros Filho - Ré: Eloiza Martins Barbalho - Odirlei Martins Barbalho
ADV: LETÍCIA NATALIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS (OAB 23668/MS)
Vistos, etc. 1. Designe-se audiência de conciliação (art. 334 do CPC) junto aos CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania), por meio virtual ou presencial, de acordo com as normas vigentes em razão da pandemia de coronavírus
COVID-19. 2. Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para comparecer à audiência pessoalmente, acompanhada de seu
advogado, ou por meio de representante habilitado a negociar e transigir (arts. 334, §§ 3º, 9º e 10, do CPC). Caso a parte autora
seja representada pela Defensoria Pública, sua intimação e a de seu defensor público deverão ser feitas pessoalmente. 3. Citese a parte requerida para comparecer à audiência pessoalmente ou por meio de representante habilitado a negociar e transigir,
devendo estar acompanhada por seu advogado ou defensor público, ficando advertida de que seu eventual desinteresse na
tentativa de conciliação deverá ser comunicado no processo, por petição, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência, e
que seu não comparecimento injustificado acarretará a penalidade do art. 334, § 8º, do CPC. O prazo para o oferecimento de
contestação, de 15 (quinze) dias, terá como termo inicial, caso não se obtenha êxito na autocomposição, a data da audiência
de conciliação ou da última sessão de conciliação, ou, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, I, do CPC, observado o art.
334, § 6º, do mesmo dispositivo legal, a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, I e II, do CPC).
Conste do mandado ou da carta a advertência do art. 344 do CPC. 4. Defiro desde já, caso necessária, a expedição de mandado
ou carta precatória para a citação da parte requerida, devendo ser observados o art. 212, § 2º, do CPC, para os atos que não
puderem ser cumpridos durante o expediente forense, bem como o art. 252 do CPC, caso se configure a hipótese de citação
por hora certa. 5. Defiro também, caso não se localize a parte ré no local indicado na petição inicial, que se proceda à busca de
seu endereço através dos sistemas de dados disponíveis, expedindo-se, caso pleiteado pela parte autora, ofícios aos órgãos
públicos ou concessionárias de serviço público para consulta em seus cadastros. Realizada a busca, intime-se a parte autora
para, em cinco dias, se manifestar sobre o resultado, devendo indicar expressamente o endereço no qual pretende seja feita
a nova tentativa de citação. 6. Caso ambas as partes manifestem o desinteresse pela realização da audiência, determino seu
cancelamento, com a liberação da pauta (art. 334, § 4º, I, do CPC). Nas hipóteses de não realização da audiência por qualquer
motivo, como a ausência da parte, e de frustração da tentativa de conciliação, o feito deverá prosseguir de imediato, sem a
designação de nova audiência, por medida de celeridade e economia processuais, observando, ainda, que a conciliação pode
ser tentada a qualquer momento, caso as partes manifestem interesse (art. 139, V, do CPC). Assim, caso a parte requerida não
seja citada, a nova citação deverá ser expedida para contestação, contando-se o prazo conforme art. 231 do CPC, e, caso haja
outros requeridos já citados, o prazo para contestação terá início consoante dispõe o § 1º do mencionado dispositivo legal. 7.
Caso a parte requerida seja revel, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, especificar as provas que pretende
produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento ou julgamento antecipado. 8. Apresentada contestação,
intime-se a parte autora para impugná-la no prazo de quinze dias. Então, voltem-me conclusos os autos. 9. Defiro, por ora, à
parte requerente, os benefícios da Assistência Judiciária, eis que satisfeito o requisito do art. 98 do CPC, observando que tais
benefícios poderão, em qualquer fase da lide, ser revogados a requerimento da parte contrária, nos termos do art. 100 do CPC,
ou de ofício, consoante art. 8º da Lei 1.060/50. Intimem-se.
Processo 0844441-25.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Claudia Cristina Soares da Silva - Ré: Telefônica Brasil S.A.
ADV: RAQUEL COSTA DE SOUZA (OAB 20008/MS)
ADV: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA
ADV: CÁSSIO WILLIAN SANDRIN PRASNIEVSKI (OAB 21512/MS)
Decisão fls. 32-35: Pelo exposto, existindo a probabilidade do direito alegado, e havendo perigo de dano decorrente da
restrição de crédito, concedo, com fundamento no art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.
Expeça-se ofício ao Serasa, determinando a imediata exclusão do nome da parte autora de seus cadastros de inadimplentes,
em razão do débito objeto da presente ação. Determino ainda, à ré, que exclua eventuais apontamentos internos relativos ao
débito em discussão, no prazo de três dias. 3. Sem prejuízo, designe-se audiência de conciliação (art. 334 do CPC) junto aos
CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), por meio virtual ou presencial, de acordo com as normas
vigentes em razão da pandemia de coronavírus COVID-19. 4. Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para comparecer
à audiência pessoalmente, acompanhada de seu advogado, ou por meio de representante habilitado a negociar e transigir (arts.
334, §§ 3º, 9º e 10, do CPC). Caso a parte autora seja representada pela Defensoria Pública, sua intimação e a de seu defensor
público deverão ser feitas pessoalmente. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida para cumprir a presente decisão e comparecer
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à audiência pessoalmente ou por meio de representante habilitado a negociar e transigir, devendo estar acompanhada por
seu advogado ou defensor público, ficando advertida de que seu eventual desinteresse na tentativa de conciliação deverá
ser comunicado no processo, por petição, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência, e que seu não comparecimento
injustificado acarretará a penalidade do art. 334, § 8º, do CPC. O prazo para o oferecimento de contestação, de 15 (quinze)
dias, terá como termo inicial, caso não se obtenha êxito na autocomposição, a data da audiência de conciliação ou da última
sessão de conciliação, ou, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, I, do CPC, observado o art. 334, § 6º, do mesmo
dispositivo legal, a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, I e II, do CPC). Conste do mandado ou
da carta a advertência do art. 344 do NCPC. 6. Defiro desde já, caso necessária, a expedição de mandado ou carta precatória
para a citação da parte requerida, devendo ser observados o art. 212, § 2º, do CPC, para os atos que não puderem ser
cumpridos durante o expediente forense, bem como o art. 252 do CPC, caso se configure a hipótese de citação por hora certa.
7. Defiro também, caso não se localize a parte ré no local indicado na petição inicial, que se proceda à busca de seu endereço
através dos sistemas de dados disponíveis, expedindo-se, caso pleiteado pela parte autora, ofícios aos órgãos públicos ou
concessionárias de serviço público para consulta em seus cadastros. Realizada a busca, intime-se a parte autora para, em cinco
dias, se manifestar sobre o resultado, devendo indicar expressamente o endereço no qual pretende seja feita a nova tentativa
de citação. 8. Caso ambas as partes manifestem o desinteresse pela realização da audiência, determino seu cancelamento,
com a liberação da pauta (art. 334, § 4º, I, do CPC). Nas hipóteses de não realização da audiência por qualquer motivo, como a
ausência da parte, e de frustração da tentativa de conciliação, o feito deverá prosseguir de imediato, sem a designação de nova
audiência, por medida de celeridade e economia processuais, observando, ainda, que a conciliação pode ser tentada a qualquer
momento, caso as partes manifestem interesse (art. 139, V, do CPC). Assim, caso a parte requerida não seja citada, a nova
citação deverá ser expedida para contestação, contando-se o prazo conforme art. 231 do CPC, e, caso haja outros requeridos já
citados, o prazo para contestação terá início consoante dispõe o § 1º do mencionado dispositivo legal. 9. Caso a parte requerida
seja revel, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando a
sua pertinência, sob pena de indeferimento ou julgamento antecipado. 10. Apresentada contestação, intime-se a parte autora
para impugná-la no prazo de quinze dias. Então, voltem-me conclusos os autos. Expediente: Através do presente ato, intimase a parte autora da audiência designada: Audiência: Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência, dia 11/03/2021,
às 13:00h, a ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS,
através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FLÁVIO SAAD PERON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARISA HELENA MENEZES RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2021
Processo 0045554-62.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Exeqte: Honda Automóveis do Brasil Ltda - Exectdo: Admilson Cristaldo Barbosa - Reqdo: Endo Car Endo Comércio de
Automóveis Imp. e Exp. Ltda
ADV: RENATO MILLANI RIBEIRO PINTO (OAB 10638A/MS)
ADV: SIMONE YUMI ENDO (OAB 10639B/MS)
ADV: CLÁUDIA MARA GOMES (OAB 14201/MS)
ADV: KALIANDRA ALVES FRANCHI (OAB 14527/BA)
Vistos, etc. Tendo em vista a informação do exequente de que a parte executada cumpriu integralmente a obrigação exigida
através da presente ação executiva, decreto a extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Ante a ocorrência
do pagamento voluntário pela parte executada, tenho que houve a perda do interesse recursal por preclusão lógica, razão
pela qual determino que, desde logo, seja certificado o trânsito em julgado. Defiro a expedição de alvará em favor da parte
exequente, conforme pedido de f. 583. Sem custas, em virtude da Lei 3779/2009 (regimento de custas). Publique-se. Registrese. Intimem-se. Arquivem-se.
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FLÁVIO SAAD PERON
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARISA HELENA MENEZES RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2021
Processo 0841648-16.2020.8.12.0001 - Imissão na Posse - Imissão
Autor: Casa Álvares Pecuária e Participações Ltda - Réu: Ocupante Desconhecido
ADV: ANTONIO CELSO CHAVES GAIOTTO (OAB 7312A/MS)
ADV: EDUARDO GAIOTTO LUNARDELLI (OAB 14197/MS)
Pelo exposto, reconheço a conexão entre esta ação e a de nº 0822219-63.2020.8.12.0001, razão pela qual determino a
remessa destes autos à d. 10ª Vara Cível desta Comarca, para reunião e decisão conjunta. Intimem-se e cumpra-se, com
urgência.

16ª Vara Cível de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIEL CAVALIN DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON CAIRES SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0835817-21.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, R$ 327,88
JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

199

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0002208-80.2019.8.12.0001 (processo principal 0825528-73.2012.8.12.0001) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Causas Supervenientes à Sentença
Reqte: FAMAROLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
Intimação do(a) requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas, conforme as normas do
Tribunal de Justiça do Pará, para posterior expedição da carta precatória para a comarca de Monte Alegre (r. despacho fls. 78).
Processo 0800147-48.2021.8.12.0001 (apensado ao Processo 0803070-81.2020.8.12.0001) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Vanessa Lopes Brandão - Exectdo: Marcelo Gonçalves Krakhecke
ADV: RAFAEL GOMES VIEIRA (OAB 19110/MS)
ADV: MARIA LUCIA BORGES GOMES (OAB 6161/MS)
r. desp. fls. 10: Vistos, etc... I. Intime-se o devedor por meio de seu procurador pelo diário da justiça, para efetuar o pagamento
da quantia indicada no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em 15 dias (CPC, artigos 520 e 523, caput). II Não
ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorário
advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 520, § 2º e 523, § 1º ambos do CPC. III. Transcorrido o prazo
previsto noart. 523sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV. Salvo se o exequente requerer outro tipo de
constrição para garantia de seu crédito, se decorrido o prazo sem o pagamento do débito e sem apresentação de impugnação,
expeça-se, desde logo, nos termos do artigo 523, § 3.º da Lei Processual, mandado de penhora e avaliação. V. Às providências
e intimações necessárias.
Processo 0800547-62.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Terezinha de Jesus Rodrigues Oliveira
ADV: ROSINEY RODRIGUES DE OLIVEIRA YONAKA (OAB 15956/MS)
Vistos, etc... I. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o extrato bancário da sua
conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário, referente ao período de outubro a dezembro de 2019 tendo em vista
que nosso Egrégio Tribunal de Justiça, entende que, em ações como a presente, o extrato bancário correspondente ao período
dos empréstimos caracteriza documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320), porque hábil a demonstrar o
interesse processual: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, PARA QUE A AUTORA JUNTE EXTRATOS DE SUA CONTA CORRENTE, DE
CURTO PERÍODO DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA EXTRATOS QUE PODERIAM FACILMENTE SER
OBTIDOS, À EXEMPLO DOS EXTRATOS DO INSS, JUNTADOS PELA AUTORA EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCÍPIO
DA COOPERAÇÃO (ART. 6º, CPC) RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O judiciário não pode ficar à mercê do
jurisdicionado. Se a autora não junta no prazo determinado pelo juiz o extrato de sua conta corrente, de curto período e sem
custos, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC). De ver-se, ademais, a incoerência e o comodismo da
autora: juntou os extratos do INSS, mas não juntou os extratos da conta-benefício junto ao banco. Assim, ante o descumprimento
da determinação judicial em não aditar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito. (TJMS. Apelação Cível
n. 0801349-35.2019.8.12.0032, Deodápolis, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/09/2020, p:
16/09/2020) II. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800619-49.2021.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Sydney Aguilera
ADV: LUIZ FELIPE VILLAGRA AGUILERA (OAB 18477/MS)
I. Em que pese o requerente pretenda a concessão de justiça gratuita, não trouxe documentos capazes de demonstrar a sua
capacidade financeira, principalmente porque se trata de servidor público. Desta feita, faculto-lhe o prazo de 15 (quinze) dias,
para comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos comprovante anual de rendimentos entregue à Receita Federal, ou
recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de indeferimento de gratuidade judicial. II. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0802828-25.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Cristiane Gomes de Macedo
ADV: LUZIA DA CONCEIÇÃO MONTELLO (OAB 17322/MS)
ADV: RENATA DE OLIVEIRA ISHI (OAB 14525/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 09/03/2021, às 13:20 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0803005-86.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Allisson Oliveira Rodrigues - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Sentença de p. 175/178: “... Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado
na inicial desta ação de cobrança de seguro DPVAT que Allisson Oliveira Rodrigues ajuizou em face da Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT S/A e, consequentemente, condeno a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta
e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pela invalidez permanente em favor da parte requerente, com
correção monetária desde a data do sinistro, pelo IGP-M/FGV e com aplicação de juros de 1% ao mês, a contar da citação e,
por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil. Custas pela requerida, que fica condenada a honorários no valor correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), já que,
caso fosse aplicado o percentual do §2º do artigo 85 da Lei Processual, não haveria remuneração justa pelo serviço prestado
pelo advogado, razão pela qual se justifica a aplicação do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em
favor do perito para levantamento da quantia referente aos honorários periciais. Se houver recurso de apelação, intime-se a
parte apelada para contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhe-se o feito ao E. Tribunal de Justiça. Oportunamente, com
as cautelas legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ...”.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Processo 0806573-13.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autora: L.M.M.
ADV: BRUNA PORTELA PEIXOTO DE ARAÚJO (OAB 21095/MS)
ADV: FABIANE FRANCA DE MORAIS (OAB 18442/MS)
ADV: FRANCISCA ANTONIA FERREIRA DE LIMA (OAB 13715/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 25/03/2021, às 14:00 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0807399-44.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Beatriz Moraes Luz Aranega - Exectdo: Telefônica Brasil S.A - Vivo S/A e outro
ADV: LETÍCIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
Manifeste-se o autor, em 05 dias, acerca da certidão de p. 454.
Processo 0810554-55.2017.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Reqte: Francisco Ivan de Brito
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: YAHN DE ASSIS SORTICA (OAB 23450/MS)
ADV: JAIR ANTONIO WIEBELLING (OAB 24151/PR)
ADV: JULIO CESAR DALMOLIN (OAB 25162/PR)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: DOUGLAS TIAGO CAMPOS (OAB 11517/MS)
ADV: JOÃO LUIZ ROSA MARQUES (OAB 10907/MS)
ADV: LAURO HENRIQUE LUNA DOS ANJOS (OAB 30656/PR)
Decisão de p. 128/129: “... Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo os cálculos apresentados
pelo liquidante, no valor de R$ 56.866,63 (cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos),
devendo ser acrescido o montante 20% a título de honorários advocatícios, conforme determinado na sentença liquidanda (fl.
34) e torno a presente sentença líquida. Desta feita, intime-se a parte requerente para promover andamento ao feito, na forma
dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se os autos em arquivo
provisório, até manifestação da parte interessada. Às providências e intimações necessárias. ...”.
Processo 0812183-59.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Lourenco Jarcem Lima - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Intimação das partes para se manifestarem acerca da petição do perito às p. 163, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0812956-41.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Autora: Terezinha Silvana Araújo Arruda
ADV: EVANDRO SANCHES CHAVES (OAB 12340/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 09/03/2021, às 14:40 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0814004-69.2018.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Ricardo Gonçalves Araujo - Réu: Icatu Seguros S/A.
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
Intimação do requerente, na pessoa do seu patrono, para no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a petição do
Senhor Perito de fls. 267.
Processo 0814564-50.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Instituto de Estudos e Desenvolvimento da Moda - I Moda - Exectdo: Serviço de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas de Mato Grosso do Sul Sebrae/MS
ADV: JOSE LOURENCO (OAB 102984/SP)
ADV: DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA (OAB 12480/MS)
ADV: THIAGO MACHADO GRILLO (OAB 12212/MS)
Intimação do(a) requerido(a) para, em 05 (cinco) dias, informar número e nome do banco, número e nome de agência,
número de conta corrente, cidade da agência, nome e CPF ou CNPJ do beneficiário para transferência de valor, via DOC ou
TED, ressaltando que a ausência de qualquer dos dados poderá impossibilitar a expedição do alvará. ***Ciência às partes da
juntada do ofício de fls. 952/961.
Processo 0816001-19.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autora: Cristiane dos Santos Brasil
ADV: BRUNO YUDI ALVES IANASE (OAB 22545/MS)
ADV: VINÍCIUS DA SILVA DEL VECCHIO (OAB 24585/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da redesignação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 25/03/2021, às 13:00 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0817025-82.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Ecol - Engenharia e Comércio Ltda - Exectda: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.
ADV: DIEGO PAIVA COLMAN (OAB 14200/MS)
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ADV: MASOUR ELIAS KARMOUCHE (OAB 5720/MS)
ADV: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA MERLIN (OAB 10733/MS)
ADV: ROBSON MOTIZUKI (OAB 9635/MS)
ADV: ALTAMIRO ALE (OAB 4537/MS)
ADV: IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE (OAB 11702/MS)
ADV: MAX LÁZARO TRINDADE NANTES (OAB 6386/MS)
r. desp. fls. 4109: I. Fls. 3.798/3.803. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos
embargos de declaração. (CPC, art. 1.023, §2º) II. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0817038-81.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Flavia Macedo Barboza - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
Intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição do perito à p. 184-185.
Processo 0820707-45.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autora: Leiriane Dos Santos Pereira e outro
ADV: JUSCÉLI OLIVEIRA DA SILVA (OAB 17003/MS)
ADV: DIJALMA MAZALI ALVES (OAB 10279/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da redesignação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 04/03/2021, às 17:20 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0821893-06.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Maria Madalena Barbosa Ribeiro de Lima - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Intimação das partes para se manifestarem sobre a petição do perito à p. 126, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0822988-71.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Reivindicação
Autor: Eldorado Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADV: ODIVAN CESAR AROSSI (OAB 9558/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 04/03/2021, às 17:40 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0825882-20.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Talita de Camargo Melke
ADV: JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI (OAB 9047/MS)
r. dec. fls. 285/288(parte final): ...I. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência de expedição de diploma, bem como
a aplicação da presunção legal do artigo 400 do Código de Processo Civil, como acima exposto. II. Fls. 279/284. Recebo a
emenda à inicial. III. Cumpra-se o já determinado às fls. 246/248. IV. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0828070-83.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Despesas Condominiais
Reqte: Associação dos Moradores do Setvillage II
ADV: ALEX DA LUZ BENITES (OAB 19591/MS)
ADV: MARCELO ALFREDO ARAÚJO KROETZ (OAB 13893A/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 09/03/2021, às 13:40 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
***Intimação do autor para recolher as diligências necessárias ao cumprimento do mandado de citação e intimação dos
requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias.***
Processo 0828494-28.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Marcio Aratani
ADV: RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA (OAB 13583/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 09/03/2021, às 15:20 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0828857-15.2020.8.12.0001 - Consignação em Pagamento - Rescisão / Resolução
Reqte: Campoterra Construtora Ltda
ADV: HELEN ELISE HUÇALO (OAB 12642/MS)
ADV: GUSTAWO ADOLPHO DE LIMA TOLETINO (OAB 7919B/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 04/03/2021, às 18:00 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0829776-04.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Mário Aparecido Francisco da Conceição - Ré: Telefônica Brasil S.A.
ADV: DANIEL FRANÇA SILVA (OAB 24214/DF)
ADV: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL (OAB 513/DF)
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ADV: INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 16622/MT)
Intimação das partes para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 04/03/2020, às 16:00 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0832844-93.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Jose Carlos Borro de Oliveira Junior
ADV: ALLAN VINICIUS DA SILVA (OAB 15536/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 09/03/2021, às 14:00 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0834081-65.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Empreitada
Autor: Euclides José Coelho Ferreira
ADV: PAULO VINICIUS FERREIRA LIÇARASSA (OAB 21326/MS)
Intimação do autor para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 09/03/2021, às 15:00 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0835244-80.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Vitor Manoel dos Santos Silverio - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: ROBSON MARTINS DE AMORIM (OAB 16991/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ GABRIEL FARIA LUNA (OAB 23435/MS)
Sentença de p. 198/201: “... Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na presente ação de cobrança do seguro DPVAT promovida por Vitor Manoel dos Santos Silverio representado
por sua genitora em face da Seguradora Líder dos Consórcios de DPVAT S/A e, consequentemente, condeno a requerida ao
pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização pela
invalidez permanente em favor da parte requerente, com correção monetária desde a data do sinistro, pelo IGP-M/FGV e
com aplicação de juros de 1% ao mês, a contar da citação e de R$ 193,20 (cento e noventa e três reais e vinte centavos), a
título de indenização pelas despesas médicas, com correção monetária a partir de seu desembolso e juros de mora a partir da
citação e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil. Como a parte requerente não decaiu de seu pedido principal, mas tão somente do valor pleiteado, incide, no
caso, a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, portanto, custas pela requerida, que fica condenada a honorários no valor
correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), já que, caso fosse aplicado o percentual do §2º do artigo 85 da Lei Processual,
não haveria remuneração justa pelo serviço prestado pelo advogado, razão pela qual se justifica a aplicação do artigo 85, §8º do
Código de Processo Civil. Se houver recurso de apelação, intime-se a parte apelada para contrarrazões no prazo legal e, após,
encaminhe-se o feito ao E. Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Ministério Público. Oportunamente, com as cautelas legais,
arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ...”.
Processo 0835817-21.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Nelson Rodrigues Garrido - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: FABIANO ESPÍNDOLA PISSINI (OAB 13279/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
r. desp. fls. 511: I. Fl. 507: Considerando que a quantia depositada refere-se ao pagamento voluntário da condenação, a
qual reputo incontroversa, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte requerente, nos termos do § 1.º do artigo 526
do Código de Processo Civil. II. Feito isso, nos termos desse mesmo dispositivo legal, manifeste-se o requerente em 05 (cinco)
dias sobre a satisfação de seu crédito e, transcorrendo o prazo in albis, venham-me os autos conclusos para o fim do § 3.º do
artigo 526 do NCPC. III. Às providências e intimações necessárias. ********Intimação do(a) requerente para, em 05 (cinco) dias,
informar número e nome do banco, número e nome de agência, número de conta corrente, cidade da agência, nome e CPF ou
CNPJ do beneficiário para transferência de valor, via DOC ou TED, ressaltando que a ausência de qualquer dos dados poderá
impossibilitar a expedição do alvará.
Processo 0843045-47.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Gustavo Silva Maldonado - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
r. sent. fls. 170/173(parte final): ...Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido
formulado na inicial desta ação de cobrança do seguro DPVAT que Gustavo Silva Maldonado ajuizou em face da Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e, consequentemente, condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três
mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização pela invalidez permanente em favor da parte requerente, com
correção monetária desde a data do sinistro, pelo IGP-M/FGV e com aplicação de juros de 1% ao mês, a contar da citação e,
por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil. Custas pela requerida, que fica condenada a honorários no valor correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), já que,
caso fosse aplicado o percentual do §2º do artigo 85 da Lei Processual, não haveria remuneração justa pelo serviço prestado
pelo advogado, razão pela qual se justifica a aplicação do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em
favor do perito para levantamento da quantia referente aos honorários periciais. Se houver recurso de apelação, intime-se a
parte apelada para contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhe-se o feito ao E. Tribunal de Justiça. Oportunamente, com
as cautelas legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0843238-62.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autora: Juliana Lima da Silva Dutra - Marck Freitas Dutra - Réu: Air Europa Lineas Aereas S.a.
ADV: LUCIANA GOULART PENTEADO (OAB 167884/SP)
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ADV: ANA MARIA MEDEIROS NAVARRO SANTOS (OAB 6380/MS)
Intimação das partes para ciência acerca da designação da audiência de Sessão de Conciliação - 334 CPC - Videoconferência
para o dia 04/03/2021, às 15:40 horas, a se realizar pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça
- CEJUSC/TJMS, telefones: 3317-3973/3317-3983, através da plataforma “CISCO WEBEX MEETINGS,” disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por Conciliadores ou Mediadores vinculados ao CEJUSC referente a este juízo. Observação:
Segue o link de um vídeo no YOUTUBE explicando de forma detalhada a utilização da plataforma: https://youtu.be/2IMKz_2Ysq0.
Processo 0845465-30.2016.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fabio Luiz da Silva Galarca - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN TAPIA VARGAS (OAB 10985/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Sentença de p. 261/263: “... Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial desta ação de cobrança que Fabio Luiz da Silva Galarca ajuizou em face da Seguradora Líder do Consórcio
do Seguro DPVAT S/A e, consequentemente, condeno a requerida ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos), a título de indenização pela invalidez permanente em favor da parte requerente, com correção monetária
desde a data do sinistro, pelo IGP-M/FGV e com aplicação de juros de 1% ao mês, a contar da citação e, por consequência,
declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Custas pela
requerida, que fica condenada a honorários no valor correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais), já que, caso fosse aplicado
o percentual do §2º do artigo 85 da Lei Processual, não haveria remuneração justa pelo serviço prestado pelo advogado, razão
pela qual se justifica a aplicação do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Se houver recurso de apelação, intime-se a
parte apelada para contrarrazões no prazo legal e, após, encaminhe-se o feito ao E. Tribunal de Justiça. Oportunamente, com
as cautelas legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ...”.

1ª Vara Bancária
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA BANCÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0804342-13.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. - Ré: Diliane Buque de Araujo
ADV: EDUARDO OLIVEIRA DUARTE COUTO (OAB 14281/MS)
ADV: CAROLINE OLIVEIRA BUREMAN (OAB 17335/MS)
ADV: ELÓI MARTINS RIBEIRO (OAB 14637A/MS)
Em sendo, tenho por bem indeferir o requerimento formulado pela parte REQUERIDA, no que pertine à realização de prova
pericial no contrato, porque reputo suficientes as provas produzidas nos autos, assim como porque sequer houve a apreciação
pelo juízo acerca da regularidade dos encargos pactuados. Intimem-se e, decorrido o prazo para recurso, voltem conclusos para
sentença.
Processo 0804461-08.2019.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida nos autos, diga a parte autora em 05 (cinco) dias.
Processo 0804559-56.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Mapfre Seguros Gerais S.A.
ADV: VANESSA CASTILHA MAÑEZ (OAB 331167/SP)
ADV: DIEGO CARLOS SOUZA RIBEIRO (OAB 317083SP)
À vista do lapso decorrido, intime-se a parte autora, via DJ, para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Em caso de
inércia, intime-se a parte autora pessoalmente, via carta AR, para que promova as diligências que lhe cabem, de forma a dar
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0805451-33.2018.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Omni S/A Credito Financiamento E Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Indefiro o pedido de suspensão do feito, ATE 12/2021, para cumprimento de acordo, tendo em vista a vedação do art.
313, II e §4º, do CPC. Além disso, o art. 922 do CPC é aplicável apenas ao cumprimento de sentença, o que não é o caso dos
autos. Nesse passo, informe a parte autora, em cinco dias, se pretende a suspensão do feito que será efetuada por apenas 06
meses ou a extinção pela homologação do acordo. Consigne-se, ainda, que a inércia da parte autora implicará na extinção da
demanda. I-se.
Processo 0806142-76.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Cleuza Martins Pereira - Exectdo: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR (OAB 8125/MS)
ADV: REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 18897/MS)
Defiro o pedido de fl. 286. Em razão da ausência de prazo certo no pedido, entendo que 15 (quinze) dias seja o suficiente
para o cumprimento da determinação. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação em 05 (cinco) dias.
Processo 0808038-96.2016.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão
Reqte: Banco GMAC S/A
ADV: BENITO CID CONDE NETO (OAB 40716/GO)
Fica a parte autora devidamente intimada a manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da certidão de fl. 189.
Processo 0808167-62.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Ré: Elizabeth Regina dos Reis
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 31034/PR)
Defiro o pedido de f. 145. Intime-se pessoalmente a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o CRLV
do veículo objeto dos autos. Defiro também o pedido de dilação de prazo de f. 146, por 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo sem
manifestação, intime-se a instituição financeira autora para cumprir a determinação de f. 141. Com a juntada dos documentos,
vistas à parte contrária para ciência por 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para sentença.
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Processo 0808919-39.2017.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Reqte: Banco Bradesco S/A - Reqdo: VALDEMIR LARA DE OLIVEIRA - ME - Valdemir Lara de Oliveira
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
Afasto a preliminar de nulidade da citação por edital levantada às f. 147/149, já que o feito tramita desde 2017 sem sucesso
na localização da parte requerida, não obstante após 7 (sete) diligências efetivadas nos autos, inclusive nos endereços obtidos
junto ao SISBAJUD (f. 109/111). Ciência às partes, pelo prazo de 05 dias e, após, voltem conclusos para sentença.
Processo 0809674-58.2020.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Cooperativa de Crédito Horizonte - Sicoob Horizonte
ADV: FREDERICO RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 42540/PR)
Vistos. Configurando-se a hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de f. 271 e suspendo o
processo até o cumprimento do acordo em 07/04/2021. Findo esse prazo, o que deverá ser certificado pelo Cartório, intime-se o
autor para pleitear o que entender de direito, no prazo de 05 dias. I-se.
Processo 0810767-61.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: NEI CALDERON (OAB 1059A/BA)
Intimação do(a) autor para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o boleto
ser emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária tendo em vista
haver apenas 1 diligencia disponivel.
Processo 0812507-64.2011.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: GIANCARLO JOÃO FERNANDES (OAB 12048/MS)
ADV: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação ao credor para apresentar, em 5 dias, cálculo com o demonstrativo do débito atualizado na forma do artigo 798,
inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, aí incluída a multa de 10% (dez por cento) do artigo 523, §1º, do Código de Processo
Civil.
Processo 0816707-70.2018.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução
Exeqte: Lucilene de Lima Menezes - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
1. Chamo o feito à ordem. O cumprimento de sentença proposto refere-se ao pagamento de honorários de sucumbência,
assim como a obrigação de fazer. Nesse passo, intime-se a instituição financeira executada para, em 15 dias, comprovar nos
autos o cumprimento da sentença proferida às f. 134/135, no que tange à rescisão do contrato 325.108.730, com o abatimento/
compensação do valor de R$ 586,62, em favor da parte autora, sob pena da adoção das providências cabíveis, incluindo a
aplicação de multa. 2. Na sequência, quanto ao cumprimento de sentença relativo aos honorários, verifica-se que a parte
executada manifestou-se pela ausência de título judicial em favor da parte exequente, já que os honorários de sucumbência
restaram fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação. É o relato. Analisando o título executivo que embasa
o pedido de cumprimento de sentença, formulado pela exequente, nota-se que fez constar “Considerando a sucumbência
mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, nos
termos do art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com a presente demanda.” Nesse passo, tem-se
que primordial apurar o valor principal da condenação, ou seja, o proveito econômico obtido com a demanda, para posterior
incidência do percentual de 10%, a título de honorários de sucumbência. Sobre o tema, aliás: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS DE
URV. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. Honorários executados
fixados em 10% sobre o proveito econômico da parte exequente. Considerando que a base de cálculo da verba honorária objeto
do presente procedimento de cumprimento de sentença não se encontra apurada, modo definitivo, cabível o reconhecimento
de iliquidez do título judicial. Encontrando-se pendente discussão acerca de questões que implicarão na alteração da base
de cálculo dos honorários, percentual incidirá sobre o saldo ainda controvertido podendo ser acolhido em todo ou em parte
resultando em eventual montante a menor, inviável o prosseguimento da execução desta verba ainda indefinida, impondo-se
a suaextinçãonos termos do art. art. 803, I, do CPC. Agravo de instrumento provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082621970,
Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 29-10-2019) Ao
contrário do disposto na sentença, a parte exequente pugnou pelos honorários calculando-os sobre o valor da causa. Sendo
assim, acolho a presente Impugnação para determinar a extinção do Cumprimento de Sentença proposto pela parte exequente,
no que tange aos honorários de sucumbência, por ausência de título executivo judicial líquido, remanescendo o presente
apenas quanto à obrigação de fazer. Face ao princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários
advocatícios que, na oportunidade, fixo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos
reais). Ressalvado o benefício da Justiça Gratuita. Intime-se.
Processo 0817327-24.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Itaú Unibanco S/A
ADV: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA (OAB 16351/MS)
ADV: MÁRCIO RODRIGUES MARIN (OAB 13674/MS)
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
Intimação ao credor para apresentar, em 5 (cinco) dias, cálculo com o demonstrativo do débito atualizado na forma do artigo
798, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, aí incluída a multa de 10% (dez por cento) do artigo 523, §1º, do Código de
Processo Civil.
Processo 0819058-79.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (OAB 21822/DF)
ADV: PAULO CEZAR MARCON (OAB 27091/DF)
Indefiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 60 meses, para cumprimento de acordo, tendo em vista a vedação do
art. 313, II e §4º, do CPC. Além disso, o art. 922 do CPC é aplicável apenas ao cumprimento de sentença, o que não é o caso
dos autos. Nesse passo, informe a parte autora, em cinco dias, se pretende a suspensão do feito que será efetuada por apenas
06 meses ou a extinção pela homologação do acordo. Consigne-se, ainda, que a inércia da parte autora implicará na extinção
da demanda. I-se.
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Processo 0819457-11.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 16655A/MS)
Acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida nos autos, diga a parte autora em 05 (cinco) dias.
Processo 0823301-32.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Erotildes Queiroz Jovino - Ré: Banco BMG SA
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
Fica a parte autora intimada por este ato para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a petição de f. 356.
Processo 0823470-87.2018.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Pan S.A.
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
Fica a parte autora devidamente intimada a manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da certidão de fl. 85.
Processo 0824039-20.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Via Certa Financiadora S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: ORLI CARLOS MARMITT (OAB 50467SC)
À vista da certidão de f 74, intime-se o autor pessoalmente, via ARMP, para cumprir a determinação de f. 68 e comprovar a
mora do devedor no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
Processo 0824294-75.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Itaú Seguros S/A - Ré: Fabricia Borges de Oliveira
ADV: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 17353A/MS)
ADV: GUILHERME ASCURRA NETO (OAB 19568/MS)
Vistos. Para análise dos encargos incidentes no período de inadimplência aduzidos na contestação, intime-se o autor para
juntar o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio (Contrato de Adesão) aplicável ao contrato acostado à f. 18, no prazo
de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, à demandada para manifestação. I-se.
Processo 0829366-14.2018.8.12.0001 - Tutela Cautelar Antecedente - Empréstimo consignado
Reqte: Tiago Martia - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: DOUGLAS COELHO DE JESUS BARRETO (OAB 22830/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB 13492/MS)
Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a
necessidade e relevância por meio da indicação do fato que objetivam provar com o meio postulado, sob pena de indeferimento
e julgamento imediato da causa.
Processo 0830690-68.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0826458-13.2020.8.12.0001) - Consignação em
Pagamento - Cláusulas Abusivas
Reqte: Mister Roger Comercio de Gas Ltda
ADV: ALESSANDRA BEATRIZ BEZERRA (OAB 7630/MS)
Defiro o pedido de fl. 1166. Em razão da ausência de prazo certo no pedido, entendo que 15 (quinze) dias seja o suficiente
para o cumprimento da determinação. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação em 05 (cinco) dias.
Processo 0831739-47.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A - Réu: Renato Teles Neves
ADV: ADRIANA DA SILVA BARRADA (OAB 406292/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Intimação da parte reconvinte para apresentar impugnação à contestação em reconvenção, no prazo de 15 dias.
Processo 0832403-78.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Valdina Candida de Rezende - Ré: Banco BMG SA
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Fica a parte autora intimada por este ato para, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos juntados
(f. 128/140).
Processo 0833691-61.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A. - Réu: Cristiane Mota 02951198965
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
ADV: KAYQUE RODRIGUES LEANDRO DA SILVA (OAB 23182/MS)
Vistos. Diante da renúncia de f. 175, notifique-se o mandante, a fim de que nomeie sucessor, no prazo de 10 (dez) dias. Nos
10 (dez) dias seguintes à notificação, entretanto, o renunciante continuará a representar o mandante, no que for necessário, a
fim de evitar-lhe prejuízo (art. 112, §1º do CPC). Aguarde-se o decurso do prazo e, caso não seja constituído novo Advogado,
vista à parte contrária. Intime-se pessoalmente.
Processo 0833927-47.2019.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco Bradesco S/A - Réu: MARCELINO BEZERRA NETO - ME
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: PEDRO RONNY ARGERIN (OAB 4883/MS)
Vistos. Analisando os autos, denota-se que o contrato acostado à f. 32/33 está incompleto. Desta forma, intime-se o autor
para juntar o contrato objeto da lide em sua integralidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Decorrido o
prazo, intime-se a parte demandada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. I-se.
Processo 0834208-03.2019.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco do Brasil S/A - Ré: POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - Renato Cristovão Abrão
ADV: EDILSON TOSHIO NAKAO (OAB 9821/MS)
ADV: TIAGO BANA FRANCO (OAB 9454/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a
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necessidade e relevância por meio da indicação do fato que objetivam provar com o meio postulado, sob pena de indeferimento
e julgamento imediato da causa. I-se.
Processo 0835762-36.2020.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Empréstimo consignado
Autora: Rosangela Pereira Valverde
ADV: GIOVANNE REZENDE DA ROSA (OAB 12674/MS)
Desta feita, intime-se a parte autora para, em 05 dias, comprovar nos autos o prévio (anterior à propositura da ação)
requerimento administrativo, formulado à instituição financeira requerida, não atendido em prazo razoável, sob pena de
indeferimentodainicial Intime-se.
Processo 0836139-07.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 20817A/MS)
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
À vista do lapso decorrido, intime-se a parte autora, via DJ, para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Em caso de
inércia, intime-se a parte autora pessoalmente, via carta AR, para que promova as diligências que lhe cabem, de forma a dar
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0838300-58.2018.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Reconvinte: Elizeu Rodrigues Pereira - Réu: Elizeu Rodrigues Pereira Reconvinda: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: DIOGO DE SOUZA MARINHO DA SILVA (OAB 16723/MS)
ADV: ELÓI MARTINS RIBEIRO (OAB 14637A/MS)
Vistos. Ao autor para se manifestar acerca dos documentos juntados à f. 113/123, inclusive quanto à descaracterização da
mora diante da revisão dos juros remuneratórios, no prazo de 10 (dez) dias. I-se.
Processo 0838573-66.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Volkswagen S/A - Réu: Tito Ademar Coene
ADV: CELSO CESAR COENE (OAB 25290/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
ADV: FERNANDO CESAR VERNEQUE SOARES (OAB 15963/MS)
Manifeste-se a parte autora, em 15 dias, acerca da petição de f. 75/120. Intime-se.
Processo 0838652-45.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Itaú Seguros S/A
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 15119A/MS)
I. À vista do agravo interposto à f. 74/90 e, em que pese as explanações contidas na minuta do recurso, tenho que inexistem
motivos para alterar a decisão atacada, de modo que mantenho a mesma pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. No
mais, considero cumprida a exigência do art. 1.018 do CPC. II. Aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento e/ou pedido de
informações. III. No mais, ciência à parte contrária quanto ao Agravo interposto. Intime-se.
Processo 0838701-86.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Pan S.A.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 22485A/MS)
Analisando os autos, verifico que embora o endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial (f. 52/54) seja o
mesmo do contrato (f. 48/51), a mora da parte requerida não foi devidamente comprovada devido à observação “Mudou-se”.
Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a entrega de nova notificação no novo
endereço da parte requerida ou apresentar protesto do título (Súmula 72 do STJ), sob pena de indeferimento, conforme art. 321,
parágrafo único, do CPC.
Processo 0839285-56.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Volkswagen S/A
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 15119A/MS)
I. À vista do agravo interposto à f. 93/104 e, em que pese as explanações contidas na minuta do recurso, tenho que inexistem
motivos para alterar a decisão atacada, de modo que mantenho a mesma pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. No
mais, considero cumprida a exigência do art. 1.018 do CPC. II. Aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento e/ou pedido de
informações. III. No mais, ciência à parte contrária quanto ao Agravo interposto. Intime-se.
Processo 0839524-60.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Volkswagen S/A
ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 29404A/SP)
Assim, intime-se novamente a parte autora para, em 10 (dez) dias, colacionar aos autos a notificação extrajudicial adequada
ou apresentar protesto do título. Advirta-se o autor que, caso não junte o documento aqui especificado, o feito será extinto sem
resolução de mérito. Intime-se.
Processo 0840516-21.2020.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Cooperativa de Crédito Horizonte - Sicoob Horizonte
ADV: FREDERICO RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 42540/PR)
1. A obrigação que a autora pretende ver cumprida é adequada ao procedimento eleito (artigo 700 do Código de Processo
Civil), uma vez que a inicial está instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória,
ao menos em uma análise perfunctória, se mostra pertinente. 2 Sendo assim, cite-se a requerida para que, no prazo de 15
(quinze) dias (art.701 do CPC), efetue o pagamento da quantia reclamada na inicial, bem como o pagamento de honorários
advocatícios, no importe de 5% sobre o valor da causa, hipótese em que ficará isenta de custas processuais, ou, no mesmo
prazo, ofereça os seus embargos. 3 Advirta-se ainda a requerida que, caso não ocorra o cumprimento da obrigação ou o
oferecimento de embargos no prazo assinalado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, ficando a mesma
sujeita à expropriação de bens.
Processo 0841828-37.2017.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Réu: Roque Alcindo Sommer Keller
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
1. Indefiro a produção de prova pericial, já que sequer houve a a apreciação judicial quanto à legalidade dos encargos
pactuados entre as partes, tratando-se, portanto, de uma prova desnecessária. 2. Intime-se a parte autora-reconvinda para, em
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15 (quinze) dias, colacionar aos autos a prova do registro de contrato e da avaliação de bem, nos termos do REsp n. 1.578.553/
SP. Ainda, intime-se a parte reconvinte para, no mesmo prazo, apresentar cópia do CRLV do veículo. Após, ciências às partes
quanto aos documentos juntados, pelo prazo de 05 dias e voltem os autos conclusos para sentença. I-se.
Processo 0842870-53.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Omni S/A Credito Financiamento E Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
À vista do lapso decorrido, intime-se a parte autora, via DJ, para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Em caso de
inércia, intime-se a parte autora pessoalmente, via carta AR, para que promova as diligências que lhe cabem, de forma a dar
andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0844053-25.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
ADV: MARCIO SANTANA BATISTA (OAB 17736AAL)
INTIMAÇÃO************** Desta forma, defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem, depositando-o em mãos
da parte autora.
Processo 0844225-64.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
ADV: MARCIO SANTANA BATISTA (OAB 17736AAL)
INTIMAÇÃO**************** Desta forma, defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem, depositando-o em
mãos da parte autora.

2ª Vara Bancária
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA BANCÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0111919-79.2003.8.12.0001 (001.03.111919-1) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Itaú S/A - Exectdo: Manoel Morais do Nascimento e outro
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
ADV: ALOISIO DAMACENO COSTA (OAB 3903/MS)
Intimação do(a) autor/requerido para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o
boleto ser emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária.
Processo 0800565-83.2021.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Cooperativa de Crédito,Poupançae Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul,Tocantins e Oeste da
Bahia-SICREDI
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
1. A petição inicial está devidamente instruida com prova escrita sem eficácia de título executivo, pela qual a parte autora
afirma ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). Assim, evidenciado o direito
da parte autora (CPC, art. 701, caput), defiro a expedição de mandado monitório para, citando-se a parte ré do inteiro teor
da inaugural, pagar em 15 (quinze) dias a importância reclamada e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor
atribuído à causa, ou para, em igual prazo, opor embargos, que suspenderão o mandado até o julgamento em primeiro grau
(CPC, art. 702, § 4.º), sob pena de, não os fazendo, constituir-se de pleno direito sobredito mandado em título executivo judicial,
prosseguindo-se o processo na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC. Ciência à parte ré, ainda, de
que, cumprido o mandado no prazo, ficará isenta do pagamento das custas processuais (CPC, 701, § 1.º). 2. Não realizado o
pagamento, nem opostos embargos, certifique-se e evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença e retifique-se o tipo das
partes (CPC, art. 701, § 2.º). 2.1 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, instruir o feito com cálculo aritmético
atualizado do quantum exequendo (CPC, art. 509, § 2.º). Se inerte, arquive-se. 3. Apresentados os cálculos do credor, intimese a parte executada, na forma do artigo 513, § 2.º do CPC, para cumprimento da sentença, ou seja, para pagar o quantum
indicado pela parte exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (CPC, art. 523). Proceda o Cartório à abertura
de subconta vinculada ao feito, certificando-se no autos. 4. Decorrido o prazo sem prova do pagamento, intime-se a parte
exequente para apresentar, em 5 dias, cálculo com o demonstrativo do débito atualizado, já incluída a multa de 10% e mais 10%
sobre o valor total do débito a título de honorários da fase executiva (CPC, art.523, § 1.º) 4.1. Decorrido o prazo para oposição
de impugnação ao cumprimento de sentença (15 dias contados a partir do decurso do prazo para pagamento CPC, art. 525),
certifique-se desde logo, sem prejuízo do andamento da execução. 5. Atualizado o cálculo, havendo requerimento de penhora,
com qualificação completa do executado (inclusive CPF/CNPJ), conclusos. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0802054-63.2018.8.12.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário
Autor: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
1. Cite(m)-se, por meio de edital, com prazo de 30 dias, contados da data da primeira publicação (CPC, art. 257, III), para,
pagar em 15 (quinze) dias a importância reclamada e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à
causa, ou para, em igual prazo, opor embargos, que suspenderão o mandado até o julgamento em primeiro grau (CPC, art. 702,
§ 4º), sob pena de, não os fazendo, constituir-se de pleno direito sobredito mandado em título executivo judicial, prosseguindose o processo na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC. Cientifique-se a parte ré, ainda, de que,
cumprido o mandado no prazo, ficará isenta do pagamento das custas processuais (CPC, 701, § 1º), e advirta-se que, em caso
de revelia, será nomeado curador especial para sua defesa. 2. O edital deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
Eletrônico Estadual (DJE) e uma vez Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), certificando-se cada uma nos autos (CPC,
art. 257, II). 3. Decorrido o prazo para resposta sem apresentação de embargos monitórios, dê-se vista a Defensoria Pública, a
qual fica, desde logo, para esta hipótese, nomeada curadora especial (CPC, art. 72, inc. II). Publique-se. Intime(m)-se.
Processo 0803087-59.2016.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Reqte: B.A.C.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 15119A/MS)
Diante da juntada de mandado com diligência negativa, fica a parte autora intimada para se manifestar, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 141.
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Processo 0803605-44.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco do Brasil S/A
ADV: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES (OAB 15977/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Diante da juntada de mandado com diligência negativa, fica a parte autora intimada para se manifestar, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 171.
Processo 0807602-79.2012.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Jeronimo Arevalo - Reqda: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. - LitisPas: FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
ADV: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
ADV: JULIANO RICARDO SCHMITT (OAB 58885/PR)
Ficam a parte autora e a parte ré intimadas por este ato para, no prazo de 5 dias, apresentar contramunita aos embargos
de declaração.
Processo 0809340-29.2017.8.12.0001 - Monitória - Contratos Bancários
Reqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
1. Cite(m)-se, por meio de edital, com prazo de 30 dias, contados da data da primeira publicação (CPC, art. 257, III), para,
pagar em 15 (quinze) dias a importância reclamada e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à
causa, ou para, em igual prazo, opor embargos, que suspenderão o mandado até o julgamento em primeiro grau (CPC, art. 702,
§ 4º), sob pena de, não os fazendo, constituir-se de pleno direito sobredito mandado em título executivo judicial, prosseguindose o processo na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC. Cientifique-se a parte ré, ainda, de que,
cumprido o mandado no prazo, ficará isenta do pagamento das custas processuais (CPC, 701, § 1º), e advirta-se que, em caso
de revelia, será nomeado curador especial para sua defesa. 2. O edital deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça
Eletrônico Estadual (DJE) e uma vez Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), certificando-se cada uma nos autos (CPC,
art. 257, II). 3. Decorrido o prazo para resposta sem apresentação de embargos monitórios, dê-se vista a Defensoria Pública, a
qual fica, desde logo, para esta hipótese, nomeada curadora especial (CPC, art. 72, inc. II). Publique-se. Intime(m)-se.
Processo 0815619-26.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADV: ELÓI MARTINS RIBEIRO (OAB 14637A/MS)
Diante da juntada de mandado com diligência negativa, fica a parte autora intimada para se manifestar, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 67.
Processo 0817226-74.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0806022-72.2016.8.12.0001) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: José Belga Trad Sociedade Unipessoal de Advocacia - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSÉ BELGA ASSIS TRAD (OAB 10790/MS)
Intime-se a exequente para que se manifeste nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias.
Processo 0820265-16.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: FERNANDO CESAR VERNEQUE SOARES (OAB 15963/MS)
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
Diante da juntada de mandado com diligência negativa, fica a parte autora intimada para se manifestar, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 99.
Processo 0822706-67.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Orlando Valdez
ADV: CORINI ADRIANA MALJAARS (OAB 18760/MS)
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
Ex positis, julga-se procedente o pedido inaugural, tornando definitiva a liminar concedida, para consolidar em favor da
parte autora, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, ficando facultada a venda direta do bem para abatimento no
saldo contratual, devendo ser entregue ao devedor eventual saldo apurado. Dê-se baixa na restrição inserida no prontuário do
veículo pelo sistema Renajud. Defere-se a gratuidade de justiça à parte ré. Diante da sucumbência, condena-se a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica sobrestada a exigência de verbas de sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, satisfeitas as formalidades de estilo, arquive-se.
Processo 0828372-15.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB 15119A/MS)
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)
Por essas razões, sem mais delongas, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
ex vi dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. III e IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Custas, se houverem,
pela parte autora. Sem honorários, eis que não angularizada a relação processual. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.
Oportunamente, satisfeitas as formalidades de estilo, arquive-se.
Processo 0828771-44.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Omni S/A Credito Financiamento E Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Intimação da parte autora acerca da remoção de restrição de fl. 54.
Processo 0829558-73.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco PSA Finance Brasil S/A
ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 29404A/SP)
intimação.................1. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerida. 2. Diante da relevância dos fatos
narrados na manifestação de f. 59-65 e corroborados pelos documentos que a acompanha, demonstrando aparente ausência de
mora, determino, ad cautelam, a liberação imediata do veículo apreendido, devendo ser expedido mandado para tal desiderato.
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3. Com a juntada do mandado de restituição, devidamente cumprido, proceda-se o Cartório a baixa da restrição inserida via
RENAJUD. 4. Após, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 15 dias. Urgência. Registre-se. Intime(m)-se.
Processo 0832943-29.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
Intimação da parte requerente para que providencie o recolhimento de 02 diligência(s) do oficial de justiça no prazo de 05
dias.
Processo 0834610-50.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Márcio Ercílio Vargas da Silva - Réu: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: ASSAHD MILAN NETO (OAB 19377/MS)
Ficam as partes intimadas por este ato sobre a designação da audiência de conciliação para o dia 2 de março de 2021, as
15:40 horas, a ser realizada pelo Sistema de Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS,
através do link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu disponibilizado no portal do TJMS.
Processo 0838508-71.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Pan S.A.
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 18130A/MS)
ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 20817A/MS)
INTIMAÇÃO*********** 1. Tendo em vista a comprovação do inadimplemento contratual e evidenciada a mora, decorrente do
“simples vencimento do prazo para pagamento” (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 2.º, § 2.º), defiro a busca e apreensão pleiteada, a ser
realizada no endereço declinado ou onde for localizado, dado ao caráter itinerante. 2. Efetivada a medida: 2.1. Cientifique-se
a parte requerida acerca do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, § 2.º). 2.2. Cite-se (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, §
3.º). 3. Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do(a) patrono(a) da parte autora no equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito. 4. Ciência à eventual(is) avalista(s). 5. Expeça-se o necessário, ficando desde já
autorizado o Sr. Diretor de Cartório a assinar o mandado, nos termos do § 9.º, do artigo 8.º do Provimento n.º 148/08 e artigo
4.º do Provimento n.º 70/12. 6. Em razão do deferimento da liminar, determino ao Cartório que insira, com urgência, restrição
judicial no prontuário do veículo através do Sistema RENAJUD, consoante o disposto no § 9.º do art. 3.º do Dec.-Lei n.º
911/69, anexando-se aos autos o respectivo comprovante. Caso o veículo esteja registrado em nome de pessoa estranha aos
autos, certifique-se e, sem prejuízo do cumprimento desta, cientifique-se a instituição financeira acerca da responsabilidade por
eventual prejuízo à terceiro. 7. Decorrido o prazo legal sem o pagamento da integralidade da dívida pendente, certifique-se e, de
imediato, proceda-se à baixa da restrição inserida via RENAJUD (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, § 2.º).
Processo 0838700-04.2020.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Alienação Fiduciária
Reqte: Sirlene Maria dos Santos Pereira
ADV: CELSO GONÇALVES (OAB 20050/MS)
recebo a inicial e determino a citação da parte ré para exibir os documentos, no prazo de cinco dias, propiciando seu exame
pela parte autora, caso em que se esgotará a medida sem qualquer consequência. Havendo inércia, sujeitar-se-á a parte ré à
imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido (NCPC, art.
400, parágrafo único), sem prejuízo de outros efeitos materiais que possam advir . Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Processo 0840818-50.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)
Por essas razões, sem mais delongas, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
ex vi dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. III e IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Custas, se houverem,
pela parte autora. Sem honorários, eis que não angularizada a relação processual. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se.
Oportunamente, satisfeitas as formalidades de estilo, arquive-se.
Processo 0841788-50.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0830606-67.2020.8.12.0001) - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADV: ELÓI MARTINS RIBEIRO (OAB 14637A/MS)
ADV: AARAM RODRIGUES (OAB 22525/MS)
ADV: BRUNA MIRANDA DA SILVA (OAB 22746/MS)
intimação................À vista do depósito realizado, em aparente sintonia com a decisão inicial e o cálculo ofertado pelo
credor, determino, ad cautelam, a liberação imediata do veículo apreendido, devendo ser expedido mandado para tal desiderato.
Com a juntada do mandado de restituição, devidamente cumprido, proceda-se o Cartório a baixa da restrição inserida via
RENAJUD. Após, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 dias. Urgência. Registre-se. Intime(m)-se.
Processo 0843705-07.2020.8.12.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário
Autor: Cooperativa de Crédito,Poupançae Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul,Tocantins e Oeste da
Bahia-SICREDI
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
1. A petição inicial está devidamente instruida com prova escrita sem eficácia de título executivo, pela qual a parte autora
afirma ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). Assim, evidenciado o direito
da parte autora (CPC, art. 701, caput), defiro a expedição de mandado monitório para, citando-se a parte ré do inteiro teor
da inaugural, pagar em 15 (quinze) dias a importância reclamada e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor
atribuído à causa, ou para, em igual prazo, opor embargos, que suspenderão o mandado até o julgamento em primeiro grau
(CPC, art. 702, § 4.º), sob pena de, não os fazendo, constituir-se de pleno direito sobredito mandado em título executivo judicial,
prosseguindo-se o processo na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC. Ciência à parte ré, ainda, de
que, cumprido o mandado no prazo, ficará isenta do pagamento das custas processuais (CPC, 701, § 1.º). 2. Não realizado o
pagamento, nem opostos embargos, certifique-se e evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença e retifique-se o tipo das
partes (CPC, art. 701, § 2.º). 2.1 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, instruir o feito com cálculo aritmético
atualizado do quantum exequendo (CPC, art. 509, § 2.º). Se inerte, arquive-se. 3. Apresentados os cálculos do credor, intimese a parte executada, na forma do artigo 513, § 2.º do CPC, para cumprimento da sentença, ou seja, para pagar o quantum
indicado pela parte exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% (CPC, art. 523). Proceda o Cartório à abertura
de subconta vinculada ao feito, certificando-se no autos. 4. Decorrido o prazo sem prova do pagamento, intime-se a parte
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exequente para apresentar, em 5 dias, cálculo com o demonstrativo do débito atualizado, já incluída a multa de 10% e mais 10%
sobre o valor total do débito a título de honorários da fase executiva (CPC, art.523, § 1.º) 4.1. Decorrido o prazo para oposição
de impugnação ao cumprimento de sentença (15 dias contados a partir do decurso do prazo para pagamento CPC, art. 525),
certifique-se desde logo, sem prejuízo do andamento da execução. 5. Atualizado o cálculo, havendo requerimento de penhora,
com qualificação completa do executado (inclusive CPF/CNPJ), conclusos. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0844455-09.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
INTIMAÇÃO***************** Vistos. Constata-se que, não obstante a apresentação da notificação extrajudicial colacionada
ao feito às fls. 55-57, não ocorreu a regular comprovação da constituição em mora do devedor, porquanto ela não foi entregue
no endereço do destinatário. Assim, promova a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda da inicial, colacionando
aos autos documento hábil a comprovar a constituição em mora da devedora, frise-se, em período adequado à propositura da
ação (art. 2.º, § 2.º do Decreto-Lei n.º 911/69), tudo sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes do parágrafo único, do
artigo 321 do CPC. Intime(m)-se.
Processo 0844459-46.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
INTIMAÇÃO************** 1. Tendo em vista a comprovação do inadimplemento contratual e evidenciada a mora, decorrente
do “simples vencimento do prazo para pagamento” (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 2.º, § 2.º), defiro a busca e apreensão pleiteada, a
ser realizada no endereço declinado ou onde for localizado, dado ao caráter itinerante. 2. Efetivada a medida: 2.1. Cientifique-se
a parte requerida acerca do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, § 2.º). 2.2. Cite-se (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, §
3.º). 3. Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do(a) patrono(a) da parte autora no equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito. 4. Ciência à eventual(is) avalista(s). 5. Expeça-se o necessário, ficando desde já
autorizado o Sr. Diretor de Cartório a assinar o mandado, nos termos do § 9.º, do artigo 8.º do Provimento n.º 148/08 e artigo
4.º do Provimento n.º 70/12. 6. Em razão do deferimento da liminar, determino ao Cartório que insira, com urgência, restrição
judicial no prontuário do veículo através do Sistema RENAJUD, consoante o disposto no § 9.º do art. 3.º do Dec.-Lei n.º
911/69, anexando-se aos autos o respectivo comprovante. Caso o veículo esteja registrado em nome de pessoa estranha aos
autos, certifique-se e, sem prejuízo do cumprimento desta, cientifique-se a instituição financeira acerca da responsabilidade por
eventual prejuízo à terceiro. 7. Decorrido o prazo legal sem o pagamento da integralidade da dívida pendente, certifique-se e,
de imediato, proceda-se à baixa da restrição inserida via RENAJUD (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, § 2.º). 8. Por fim, indefere-se
a expedição de ordem à Secretaria de Estado de Fazenda para proibi-la de cobrar o IPVA do veículo e ao DETRAN/MS para
a exclusão de quaisquer ônus incidente sobre o bem, eis que extrapolam os limites da lide, porquanto envolve terceiros não
integrantes do feito e pretensões que ferem o devido processo legal. 9. Cumpra-se. Intime(m)-se.

3ª Vara Bancária
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA BANCÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0802876-81.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Volkswagen S/A
ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)
Intime-se o autor para recolher mais uma diligência ao Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias.
Processo 0807609-66.2015.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Nota de Crédito Comercial
Reqte: Banco do Brasil S/A - Reqdo: YAMANARI E BORGES COMERCIO DE ROUPAS LTDA - FREDERICO YUE YAMANARI
- NARA FABIANA LISBOA BORGES YAMANARI
ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 261030/SP)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Fica a parte autora intimada por este ato para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre o mandado juntado (f. 189).
Processo 0812329-08.2017.8.12.0001 - Produção Antecipada da Prova - Cédula de Crédito Rural
Reqte: Telma Chaves França
ADV: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 13652/MS)
ADV: GUILHERME AZUMBUJA FALCÃO NOVAES (OAB 13997/MS)
ADV: FERREIRA & NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 488/MS)
ADV: IVAN GABRIEL MEDEIROS DA SILVA (OAB 25244/MS)
Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.
Processo 0823836-58.2020.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Wanderléia da Silva Miranda Sanches - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: RAFAEL LIMA DE SOUZA NANTES (OAB 20000/MS)
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 19361A/MS)
Fica a parte autora intimada por este ato para, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação.
Processo 0830240-62.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.
Processo 0834032-24.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Intime-se o autor para recolher mais uma diligência ao Oficial de Justiça no prazo de 5 dias.
Processo 0834831-67.2019.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
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ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
Despacho de f. 94: Cite-se via mandado. Intimação: Intime-se o autor para recolher as diligências do Oficial de Justiça para
expedição do mandado, no prazo de 5 dias.
Processo 0843989-15.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco J. Safra S.A
ADV: CARLOS ARAUZ FILHO (OAB 16194A/MS)
Intime-se o autor para recolher mais uma diligência para o Oficial de Justiça, vez que é necessária uma por ato, no prazo
de 5 dias.
Processo 0844453-39.2020.8.12.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S.A.
ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
INTIMAÇÃO*********** 1. Tendo em vista a comprovação do inadimplemento contratual e evidenciada a mora, decorrente do
“simples vencimento do prazo para pagamento” (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 2.º, § 2.º), defiro a busca e apreensão pleiteada, a ser
realizada no endereço declinado ou onde for localizado, dado ao caráter itinerante. 2. Efetivada a medida: 2.1. Cientifique-se
a parte requerida acerca do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, § 2.º). 2.2. Cite-se (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, §
3.º). 3. Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do(a) patrono(a) da parte autora no equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito. 4. Ciência à eventual(is) avalista(s). 5. Expeça-se o necessário, ficando desde já
autorizado o Sr. Diretor de Cartório a assinar o mandado, nos termos do § 9.º, do artigo 8.º do Provimento n.º 148/08 e artigo
4.º do Provimento n.º 70/12. 6. Em razão do deferimento da liminar, determino ao Cartório que insira, com urgência, restrição
judicial no prontuário do veículo através do Sistema RENAJUD, consoante o disposto no § 9.º do art. 3.º do Dec.-Lei n.º
911/69, anexando-se aos autos o respectivo comprovante. Caso o veículo esteja registrado em nome de pessoa estranha aos
autos, certifique-se e, sem prejuízo do cumprimento desta, cientifique-se a instituição financeira acerca da responsabilidade por
eventual prejuízo à terceiro. 7. Decorrido o prazo legal sem o pagamento da integralidade da dívida pendente, certifique-se e,
de imediato, proceda-se à baixa da restrição inserida via RENAJUD (Dec.-Lei n.º 911/69, art. 3.º, § 2.º). 8. Por fim, indefere-se
a expedição de ordem à Secretaria de Estado de Fazenda para proibi-la de cobrar o IPVA do veículo e ao DETRAN/MS para
a exclusão de quaisquer ônus incidente sobre o bem, eis que extrapolam os limites da lide, porquanto envolve terceiros não
integrantes do feito e pretensões que ferem o devido processo legal. 9. Cumpra-se. Intime(m)-se.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA BANCÁRIA
JUIZ(A) DE DIREITO CÉSAR CASTILHO MARQUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOCIMARA PINHEIRO DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0829750-79.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqda: Banco Honda S/A.
ADV: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN (OAB 7069/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Honda S/A., R$ 947,18

1ª Vara do Tribunal do Júri
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0011311-77.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0009799-59.2020.8.12.0001) - Ação Penal de Competência
do Júri - Feminicídio
Réu: Lucas Pergentino Câmara
ADV: SELMEN YASSINE DALLOUL (OAB 14491/MS)
ADV: MOHAMED ALLE CRISTALDO DALLOUL (OAB 14487/MS)
Fica o advogado do Acusado do acusado intimado para apresentação das alegações finais no prazo legal.
Processo 0038386-62.2018.8.12.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
Ré: Ana Paula Rocha da Silva Oliveira
ADV: JOSÉ BELGA ASSIS TRAD (OAB 10790/MS)
Fica o advogado do acusado intimado do r. despacho de folhas 561.

2ª Vara do Tribunal do Júri
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ALBERTO GARCETE DE ALMEIDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOICE NEVES DA FONSECA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0004908-30.1999.8.12.0001 (001.99.004908-0) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples
Réu: Darci Landim
ADV: JUNIOR DA LUZ LANDIN (OAB 52449/PR)
ADV: ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM (OAB 11253/SC)
Intimação da defesa do acusado Darci Landim acerca do despacho de fls. 781-782, cuja parte principal segue transcrita: “(...)
Defere-se o uso dos meios eletrônicos requeridos às f. 772 e f. 775. Nesse passo, acerca dos vídeos que “não guardam relação
com o processo,” fica deferida o uso e exibição, desde que observe o art. 479 do CPP, bem como nos moldes propugnados pela
doutrina de Renato Brasileiro de Lima como citada pelo Parquet, f. 780: ‘Como se pode perceber, só estão sujeitos à restrição do
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art. 479 do CPP documentos e/ou objetos que guardem relação com a matéria de fato versada no processo. Logo, se se tratar
de questão genérica, sem qualquer relação com os fatos imputados ao acusado, a exibição é autorizada independentemente
de prévia comunicação à parte contrária. Por isso, é plenamente possível a leitura de livros técnicos, de modo a auxiliar a tese
acusatória ou defensiva.’ Porém, nesse ponto, quanto aos meios eletrônicos, cumpre registrar que o Judiciário disponibilizará o
material instrumental para exibição dos meios eletrônicos, por exemplo, notebook, porém cabe a cada Parte extrair (exportar)
os vídeos dos depoimentos que pretende apresentar em Plenário, bem como manejar/operar os equipamentos [MPE/DPE por
seus servidores ou assessores; Advogado (seus auxiliares)] para exibição aos Jurados. Nesse passo, caso a parte não tenha
dificuldades em extrair(exportar) o vídeo do SAJ (ou E-SAJ), com antecedência ao julgamento, deverá contatar o setor de TI
do TJMS para obter auxílio, ou restando inexitoso, solicitar cópia do(s) áudio(s) do(s) depoimento(s) ao Cartório, apresentando
para tanto CD-R ou Pen-drive (...)”.

Vara da Infância da Adolescência e do Idoso
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2021
Processo 0000299-32.2021.8.12.0001 - Habilitação para Adoção - Adoção Nacional
Adotante: D.C.M. e outro
ADV: MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA NOGUEIRA (OAB 23907/MS)
Intima-se os requerentes para apresentação dos seguites documentos: - Ficha de cadastro fornecida pelo núcleo de adoção
- Atestado de saúde fisica e mental do requerente - Cópia do comprovante de renda - Fotografia colorida do requerente e do
ambiente familiar - Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento dos outros filhos do requerente, se houver Certificado de conclusão no Curso de Preparação á Adoção - Certidão negativa de distribuição cível da justiça estadual e da
justiça federal da comarca onde residiu nos ultimos 5 anos - Certidão de anotações na base de dados da empresa SERASA
Experian (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço Nacional de Proteção ao Crédito)
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO
JUIZ(A) DE DIREITO KATY BRAUN DO PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NAZIRA CRISTINA CHEHADE MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2021
Processo 0900694-04.2018.8.12.0001 - Pedido de Medida de Proteção - Maus Tratos
Reqdo: D.N.E. e outro
ADV: REVEL (OAB 101/MS)
Intimação do requerido REVEL Dedson Nazareno Evangelista da sentença de fls. 419-421: “(...) Diante do exposto, julgo
procedente o pedido, eis que presentes as hipóteses previstas no art. 98 do ECA, convalidando as medidas de proteção
estabelecidas nos incisos II, VII e IX, do art. 101 do mesmo Estatuto. Convalido a decisão que nomeou perita ad hoc e fixou seus
honorários (fls. 340-2). Por fim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no inciso I,
do artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre. Intimem-se, inclusive a perita e o
Procurador do Estado. Oportunamente, arquivem-se.”
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO
JUIZ(A) DE DIREITO KATY BRAUN DO PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NAZIRA CRISTINA CHEHADE MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0900175-29.2018.8.12.0001 - Pedido de Medida de Proteção - Maus Tratos
Reqdo: N.R.R.N. e outros
ADV: REVEL (OAB 101/MS)
Intimação do revel dos PIAS juntados às fl. 242/273, 313/316, 347/352, 359/362, bem como da decisão de fl. 335/337.
Processo 0900175-29.2018.8.12.0001 - Pedido de Medida de Proteção - Maus Tratos
Reqdo: N.R.R.N. e outros
ADV: FLAVIO PEREIRA ALVES (OAB 3898/MS)
Decisão de fls. 367: “(...) Intimem-se as partes e o requerido N., através de seu Defensor, para, também, ajuizar ação de
guarda, em trinta dias.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO
JUIZ(A) DE DIREITO KATY BRAUN DO PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NAZIRA CRISTINA CHEHADE MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2021
Processo 0803077-73.2020.8.12.0001 - Mandado de Segurança Infância e Juventude - Estabelecimentos de Ensino
Imptda: D.C.N.D.
ADV: ARMANDO SUAREZ GARCIA (OAB 4464/MS)
ADV: LEONARDO COSTA DA ROSA (OAB 10021/MS)
ADV: MARCELO ALFREDO ARAÚJO KROETZ (OAB 13893A/MS)
ADV: STEFANO ALCOVA ALCÂNTARA (OAB 17877/MS)
ADV: MARCOS PAULO PINHEIRO DA SILVA SAIFERT (OAB 18850/MS)
Despacho de fls. 120: “A declaração firmada por V.C.G. de fl. 119, não tem validade jurídica, eis que é relativamente capaz
(fl. 8) e deve ser assistida pelo genitor, A.N.G.J. Assim, intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 dias, junte aos autos
documento que comprove a alegada hipossuficiência econômica, bem como regularize a declaração de fl. 119. Int.”
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO
JUIZ(A) DE DIREITO KATY BRAUN DO PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NAZIRA CRISTINA CHEHADE MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2021
Processo 0800731-18.2021.8.12.0001 - Guarda - Guarda
Reqte: A.A.N.
ADV: ENIO JUSTINO DE SOUZA JÚNIOR (OAB 23958/MS)
Intimação da decisão de fls. 32: “(...) Assim, reconheço a incompetência absoluta da Vara da Infância, Adolescência e Idoso
para processar o pedido, determinando que seja redistribuído à 1ª Vara de Família desta Comarca, aonde tramita a ação de
divórcio relativo às partes. Intimem-se.”

Vara da Infância e da Adolescência
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2021
Processo 0000302-21.2020.8.12.0001 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Estupro
Autor: M.P.E. - Repdo: M.H.M.
ADV: TEODOMIRO MORAIS DE ALMEIDA (OAB 5835B/MS)
Intimação do advogado do adolescente M. H. M., de que foi designada audiência de apresentação para o dia 18/01/2021 às
13:50hs, bem como para que tome ciência quanto às orientações de fl. 119/120

1ª Vara Criminal de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0000685-67.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples
Vítima: Carolina Albuquerque Machado - Gustavo Albuquerque Figueiredo e outro
ADV: TIAGO BUNNING MENDES (OAB 18802/MS)
Fica o assistente de acusação intimado para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0012568-79.2016.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Teodoro Cassiano Cardoso
ADV: MAURO SANDRES MELO (OAB 15013/MS)
ADV: STEPHÂNIA ABRAHÃO HAOVILA NAKASONE (OAB 20408/MS)
Intima-se a defesa de TEODORO CASSIANO CARDOSO acerca da decisão de fl. 500.
Processo 0032527-36.2016.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
Réu: Emerson Luiz Godoy de Arruda - Ofil de Souza Brito
ADV: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 9938/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
F. 307: “Anote-se o endereço fornecido à fl. 301. Designo audiência de continuação para o dia 08/03/2021, às 16:00 horas.
Outrossim, diante do teor da Portaria n. 1.716 de março de 2020, e seguintes, editadas pelo Tribunal de Justiça, a audiência
aqui pautada será realizada de maneira remota, diretamente via web (pelo computador) ou por meio do aplicativo “Google Meet”
(pelo aparelho celular), devendo acusação, defesa, réu, e testemunhas acessarem o seguinte link: https://meet.google.com/uafcbkc-ren . Para tanto, determino a intimação da defesa, acusação, réu e testemunhas a respeito da adoção desse procedimento
e para que, no dia da audiência, acessem via web (pelo computador), sem necessidade de baixar programas acessórios,
ou pelo aplicativo “Google Meet” (pelo aparelho celular), hipótese em que elas deverão possuir o aplicativo previamente
instalado. Consigne-se no mandado para que, no ato da intimação, o oficial de justiça solicite o telefone do(a) acusado(a)/
compromissário(a)/testemunha, e informe a este(s) que, em caso de dúvida poderá(ão) manter contato com este juízo pelo
telefone (67) 3317-3459. Às providências.”
Processo 0034716-21.2015.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Wellington de Lima Rodrigues
ADV: WILLIAN WAGNER MAKSOUD MACHADO (OAB 12394/MS)
Intima-se a defesa de WELLINGTON DE LIMA RODRIGUES acerca da decisão de fl. 299 com o seguinte teor: “Homologo
a desistência da oitiva da testemunha de defesa Larissa (fl. 297). Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o
dia 22/02/2021, às 15:50 horas, a ser realizada de maneira remota, diretamente via web (pelo computador) ou por meio do
aplicativo “Google Meet” (pelo aparelho celular)”.
Processo 0050292-93.2011.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão
Réu: Oscar Daniel Cabreira Pinazo e outros
ADV: FÁBIO ALEXANDRE MULLER (OAB 19545/MS)
ADV: KÁTIA CANTERO ROLON (OAB 18978/MS)
Sentença f. 1794-1824: “(...) DISPOSITIVO: Isto posto e mais o que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o
pedido contido na denúncia, para o fim de: a) condenar os réus ANTÔNIO SOUZA FILHO, JUAREZ AJALA, VULGO BARBA,
LUIZ MAGNO MENDES, LUÍS CARLOS SERVIAM DUARTE e OSCAR DANIEL CABREIRA PINAZO, como incursos na prática
do crime tipificado no art. 158, § 1º, por duas vezes, em continuidade delitiva (na modalidade simples, posto não demonstrado
nos autos que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP desfavorecem, em linhas gerais e em maior extensão, os acusados)
na forma do art. 71, caput, do Código Penal; b) absolver o acusado CLEU SANTOS da prática do crime tipificado no art. 158, §
1º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, V, do CPP; e c) absolver o acusado LUIZ MAGNO MENDES da prática do crime
tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, III, do CPP. (...)”.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO FERREIRA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE SMOLEK OLAH
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0059579-80.2011.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Jackson Antônio Marciano e outro
ADV: VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA (OAB 17380/MS)
Intimação da defesa acerca da disponibilização nos autos (f. 379), do boleto para pagamento da pena de multa, conforme
requerido.

2ª Vara Criminal de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0016666-68.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0005311-89.2020.8.12.0800) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: LUCAS VINICIUS ROCHA AGUILLAR
ADV: WALMIR DEBORTOLI (OAB 4941A/MS)
ADV: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA DEBORTOLI (OAB 14038/MS)
Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR Lucas Vinicius Rocha Aguillar
pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Processo 0026335-48.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0008753-63.2020.8.12.0800) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo Majorado
Réu: LUCAS GABRIEL AGOSTINI DE OLIVEIRA e outro
ADV: MICHELLI GOMES FRANCISCO (OAB 23941/MS)
1) O denunciado Lucas Gabriel Agostini de Oliveira foi citado, à fl. 168, e apresentou sua resposta à acusação, às fls. 174175, da qual não se vislumbrou nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 397 do Código de Processo Penal. Assim,
designo o dia 09 de março de 2021, às 13h30min, para a audiência de tomada de declarações do ofendido, à inquirição de
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, realização de diligências requeridas pelas partes e por fim o interrogatório.
2) Em atenção à pandemia de COVID-19 e à Portaria nº 1777, de 05/06/2020 do Tribunal de Justiça deste Estado e anteriores,
que instituíram o regime de plantão extraordinário e estabeleceram outras regras, referida audiência será realizada por
videoconferência por meio do link: https://meet.google.com/wkc-uzxm-jki. [...] 10) Intime-se a causídica peticionante (fls. 174175), a fim de que regularize a representação processual do réu, colacionando ao feito a respectiva procuração, no prazo de 05
(cinco) dias.

3ª Vara Criminal de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0018892-46.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0005702-44.2020.8.12.0800) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: FLAVIO DE JESUS RAMOS DA SILVA - ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS MACEDO - DIEGO FRANCO LONGO XAVIER
ADV: WILLIAN WAGNER MAKSOUD MACHADO (OAB 12394/MS)
ADV: RICARDO WAGNER MACHADO FILHO (OAB 14983/MS)
ADV: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO PINTO (OAB 15319/MS)
ADV: FABIO AZATO (OAB 19154/MS)
ADV: CARLOS FRAZÃO PINTO (OAB 23902/MS)
ADV: CÉSAR HENRIQUE BARROS (OAB 24223/MS)
ADV: VLANDON XAVIER AVELINO (OAB 25004/MS)
Intime-se a defesa dos acusados para apresentar as Alegações Finais.

4ª Vara Criminal de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0007269-13.2020.8.12.0800 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado: FLAVIO SILVESTRE DA SILVA e outro
ADV: RAFAEL NUNES DA CUNHA MAIA DE SOUZA (OAB 12826/MS)
ADV: ALINE GABRIELA BRANDÃO
Cadastre-se o procurador de f. 106. Cientifiquem-se as partes acera do ofício de f. 107/109. Após, arquive-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Processo 0007386-73.2020.8.12.0001 (processo principal 0013409-11.2015.8.12.0001) - Restituição de Coisas
Apreendidas - Receptação
Reqte: Sul América Companhia Nacional de Seguros - Apelte: Haroldo Volgrã Rabelo
ADV: VALMIR BERNARDO PEREIRA (OAB 263722SP)
Intimação para o patrono do autor apresentar contrarrazões, conforme determinação de fl. 196, com urgência, haja vista a
fl. 198.
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Processo 0009266-42.2016.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Ré: Deyse Nayara Ferreira Garcia e outro
ADV: VALDIR JOSÉ LUIZ (OAB 10958/MS)
ADV: ADRIAN DYEGO SILVEIRA PEREIRA (OAB 20673/MS)
DESPACHO, FL. 292: Ante o teor da certidão retro, considerando a impossibilidade de videoconferência juntos à referida
Comarca em decorrência da suspensão de atos presenciais, determino, excepcionalmente, a intimação dos patronos dos
acusados para indicarem o número de telefone celular de seus clientes/acusados, visando a remessa de link do aplicativo
“teams” para participação da audiência, bem como serem interrogados. Outrossim, intime-se o Ministério Público para indicação
do telefone celular da vítima. Ressalta-se que o comparecimento das partes/advogados residentes em Campo Grande deverá
ser presencial. No mais, depreque-se a intimação das partes residentes em outra Comarca, cientificando-as de que receberão
link, via telefone celular, para acesso à sala de audiência no dia e hora designado.
Processo 0042531-64.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Réu: NELSON CHEFER
ADV: FÉLIX LOPES FERNANDES (OAB 10420/MS)
Intima-se a parte quanto ao teor da manifestação do Ministério Público, fl. 261.
Processo 0048889-11.2019.8.12.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Réu: HIGOR ALEXANDRE SENA TEIXEIRA - Geovanni Pedro Gomes
ADV: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA (OAB 12489/MS)
ADV: KLEBER MARQUES FERREIRA (OAB 21390/MS)
Intima-se a parte quano ao teor do documento juntado às fl. 608-614.

6ª Vara Criminal de Competência Residual
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MÁRCIO ALEXANDRE WUST
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FREDERICO RIBEIRO BARCELLOS DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0026083-45.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0008226-14.2020.8.12.0800) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Daniel de Oliveira Sousa
ADV: MARCELO JUNIOR NUNES DE MENEZES (OAB 25707/MS)
Fica o advogado devidamente intimado para no prazo legal apresentar alegações finais.

7ª Vara Criminal de Competência Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE COMPETÊNCIA ESPECIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0008756-92.2017.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
Réu: R.B.F.T.
ADV: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA (OAB 12489/MS)
Intimação da defesa acerca do retorno dos autos
Processo 0008775-30.2019.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: E.B.F.
Intimação da defesa: “2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2022, às 13 horas e 30
minutos, observando-se que haverá a realização de depoimento especial.
Processo 0019605-89.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
Réu: D.J.S.
ADV: CÉLIO DE SOUZA ROSA
Intimação da defesa acerca do retorno dos autos
Processo 0029356-08.2015.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
Réu: A.O.G.A.
ADV: ANTÔNIO CÉSAR JESUÍNO (OAB 5659/MS)
Intimação da defesa para apresentação das contrarrazões ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, no
prazo de 08 (oito) dias.

Vara de Execução Penal do Interior
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO INTERIOR
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FELIPE MEDEIROS VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO PEREIRA DA SILVA CORRÊA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2021
Processo 0800502-58.2021.8.12.0001 - Pedido de Providências - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Leandro de Souza
ADV: THEILER CARLOS DE ALMEIDA (OAB 393940SP)
Nesta data, procedi a regular intimação do Dr.Theiler Carlos de Almeida (OAB/SP 393.940), advogado da parte requerente
Leandro de Souza, nestes autos, da certidão de fl.08.
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Vara de Falências, Recuperações, Insolvências e cumprimento de Cartas Precatórias Cíveis em geral
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS,RECUPERAÇÕES, INSOLV.E CP CÍVEIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000099-25.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Laticínio Camby Ltda
ADV: WILLIAN NAVARRO SCALIANTE (OAB 22332/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.13, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0000133-97.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Banco do Brasil S/A - Reqdo: Jair Antonio de Lima
ADV: MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA (OAB 27109/PR)
Vistos, Intime-se a parte autora pelo DJ, na pessoa de seu advogado, para recolher as custas iniciais da presente carta
precatória, bem como a guia de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias. Realizado o pagamento, cumpra-se o
ato deprecado. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo.
Int.
Processo 0000235-22.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Herdeiro: Edival Braga de Lima
ADV: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE (OAB 3045/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.17, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0000556-57.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Diligências
Exeqte: V.S.P.
ADV: MICHELE GARCIA CAMILO (OAB 154575/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 11: “Vistos, Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, anexe aos autos
cópia da matrícula atualizada do imóvel a ser avaliado, uma vez que a matrícula juntada às f. 09-10 está incompleta. Após a
juntada, cumpra-se o ato deprecado. Int.”
Processo 0000567-86.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Marcio Gali Ribeiro - Exectda: Karina Alves de Morais - Flavio Alves de Moraes
ADV: GUSTAVO MENEZES ESPÍNDOLA (OAB 14470/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
fl. 20, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0000568-71.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Diligências
Autora: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. - Ré: Carmen da Silva Cabanhas
ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
fl. 10, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0000574-78.2021.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Banco Bradesco S/A - Réu: Luciano Pereira Ferreira
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
fl. 10, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0000852-16.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
ADV: FERNANDA BEATRIZ GARCIA BAPTISTA (OAB 181678/MG)
ADV: NATÁLIA QUEIROZ SAMARTINO (OAB 186618/MG)
ADV: NAYARA PASSOS ALVES (OAB 158558/MG)
ADV: CLÁUDIO JÚLIO FONTOURA (OAB 103606/MG)
ADV: CLÁUDIO JÚLIO FONTOURA (OAB 160534/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
55), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
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Processo 0001042-76.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Thaís de Cássia Ramos Filizola Mamedes - Reqdo: Alessando Alves Mamades
ADV: MORGANA BORDIGNON KREIN (OAB 19973/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
16), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0004992-93.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: José Renato Samapio Tosello e outro
ADV: MARCELO BERTOLDO BARCHET (OAB 5665/MT)
Intimação do r. despacho de fl. 56: “Vistos, Em consulta ao Infojud e Renajud, não foram localizados outros endereços da
requerida nesta Capital, consoante extratos em anexos. Assim, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens
de estilo. Int.”
Processo 0005492-62.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
26), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0005862-17.2015.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial R & G LP
ADV: AORIMAR OLIVEIRA DA SILVA (OAB 12928/MS)
ADV: RONALDO NILANDER (OAB 166256/SP)
ADV: EDGARD SIMOES (OAB 168022/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 678: “Vistos, Esclareço ao exequente que os ofícios de fl. 659/660 devem ser encaminhados
diretamente por ele aos respectivos CRI’s, consoante decisão de fl. 672-675. Aguarde-se a realização da penhora no rosto dos
autos (fl. 676). Int.”
Processo 0008243-22.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Magno Ramos da Silva - Reqdo: Empresa Bradesco Previdência e Seguros S.A e outro
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR (OAB 15140/MS)
ADV: JACO CARLOS SILVA COELHO (OAB 15013A/MT)
ADV: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (OAB 11660/MT)
Intimação da r. decisão de fl. 75-76: “Vistos, 1. O Estado de Mato Grosso do Sul impugnou o valor de 80 UFERMS sob
a alegação de que este valor a título de honorários perícias não é compatível com o trabalho a ser realizado e que deve ser
fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (fl. 28). Pois bem. É certo que a
nova Resolução nº 232 do CNJ tem como objetivo fixar os valores pagos aos peritos pelo poder público, nos casos em que há
gratuidade da Justiça, em atendimento ao disposto no art. 95, § 3º, II, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015),
conforme tabela de honorários. No entanto, a Resolução estipula que cabe ao magistrado definir os honorários periciais
observando requisitos como complexidade da matéria e peculiaridades regionais. Assim, inobstante a tabela da Resolução nº 232
do Conselho Nacional de Justiça possa ser utilizada como parâmetro de razoabilidade, é certo que a fixação da verba honorária
do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o
valor da causa, não podendo ser olvidado o princípio da moderação. O valor fixado esta de acordo com os parâmetros adotados
em casos semelhantes, levando-se em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua
relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições
econômicas das partes. Ademais, deve-se salientar a dificuldade no recebimento da remuneração, sendo que, até mesmo, há
necessidade dos peritos nomeados contratarem advogados para promoverem a cobranças de seus honorários em processo
específico (Portaria 629/2014 do TJ/MS). Assim, indefiro a impugnação do Estado de MS de fl. 59-62 e mantenho os honorários
periciais fixados às fl. 38 e o Perito nomeado, haja vista ser de confiança deste juízo. 2. Intime-se o autor para anexar aos autos
o prontuário médico e pasta de alterações de sua vida militar, no prazo de quinze dias. 3. Juntados os documentos pelo autor,
intime-se o Perito para dar início aos trabalhos. Int.”
Processo 0010991-27.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Imobiliária Nova Alvorada Ltda.
ADV: PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS (OAB 16204A/MS)
ADV: CHRISTOPHER LIMA VICENTE (OAB 16694/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
22), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0012202-98.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: V.H.L.S.
ADV: ANNE KARINE MARQUES PIRES (OAB 260497/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
12), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0013714-19.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Rosa Maria de Souza Moraes
ADV: LENISE PAULA MEDEIROS (OAB 18021/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 26: “Vistos, Tendo em vista que não houve manifestação da psicóloga Emmanuele Pereira
da Silva (fl. 24), mantenho a psicóloga anteriormente nomeada às fl. 16. Manifeste-se a parte autora sobre as propostas de
honorários de fl. 21 e 25, em três dias. Int.”
Processo 0014012-11.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Raama Agropecuária Ltda
ADV: GUILHERME RÉGIO PEGORARO (OAB 34897/PR)
ADV: ALESSANDRA A KLAGENBERG (OAB 38748/PR)
Intimação do r. despacho de fl. 44: “Vistos, Defiro o pedido de fl. 36. Suspenda-se o feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o
prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0014062-37.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Herdeiro: Magno Marques e outros
ADV: RUDNEI PEREIRA DOS SANTOS (OAB 17387/MS)
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Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
24, 27, 30, 33, 36), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0014903-32.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Réu: Ângela Aparecida Barbosa da Silva e outros e outros
ADV: HELDER PEREIRA FRANCO (OAB 18563/MS)
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
ADV: RAFAEL PEROSA (OAB 14009B/MS)
ADV: GABRIELA ALEM STRALIOTTO (OAB 11252/MS)
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
ADV: ELAINE ALÉM BRITO BOTTON (OAB 8418/MS)
ADV: CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR (OAB 8599/MS)
ADV: CELSO JOSE ROSSATO JUNIOR (OAB 8599/MS)
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 186: “Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma
presencial, apenas as audiências de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a
audiência designada (f. 161). Assim, comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda
ao juízo de origem solicitando que informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas
de internet disponíveis (Google Meet e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial,
por este juízo deprecado. Com a resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem
resposta do ofício, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0015308-68.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Autor: Mapfre Seguros Gerais S.A. - Réu: Rosalia dos Santos Simão
ADV: MARIA TEREZINHA GIALDI DA SILVA (OAB 4792/MS)
ADV: MILENA PIRAGINE (OAB 17018A/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 64: “Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma
presencial, apenas as audiências de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a
audiência designada (f. 52). Assim, comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao
juízo de origem solicitando que informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de
internet disponíveis (Google Meet e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial,
por este juízo deprecado. Com a resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem
resposta do ofício, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0015868-10.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: Hidroplan Construção Ltda - Reqdo: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A
ADV: JOÃO CAPANEMA BARBOSA FILHO (OAB 56270/MG)
ADV: THIAGO JOSE DE SOUZA BONFIM (OAB 256185/SP)
ADV: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO (OAB 129134/SP)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 775). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0015890-68.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Autor: Ministerio Publico Estadual - Réu: Construtora Sonho Real - ME - Carla Castro Rezende Diniz Brandão
ADV: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUALIBI (OAB 5452/MS)
ADV: CAMILA CAVALCANTE BASTOS (OAB 16789/MS)
ADV: LUÍS RENATO PESSÔA DE SOUZA (OAB 19815/MS)
ADV: GABRIELE FLAMINIO G. DE OLIVEIRA (OAB 21354/MS)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 94). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0016104-59.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqdo: Banco do Brasil SA
ADV: WANUSA CAZELOTTO (OAB 4284/RO)
ADV: RODRIGO TOSTA GIROLDO (OAB 4503/RO)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 79757/MG)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 267: “Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma
presencial, apenas as audiências de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a
audiência designada (f. 47/48). Assim, comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda
ao juízo de origem solicitando que informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas
de internet disponíveis (Google Meet e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial,
por este juízo deprecado. Com a resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem
resposta do ofício, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0016115-88.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqdo: Guilherme Augusto Ciner de Toledo e outros e outros
ADV: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP)
ADV: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI (OAB 291726/SP)
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ADV: GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA (OAB 130183/SP)
ADV: MARIANA VITÓRIO TIEZZI (OAB 298158/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 161: “Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma
presencial, apenas as audiências de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a
audiência designada (f. 151). Assim, comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda
ao juízo de origem solicitando que informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas
de internet disponíveis (Google Meet e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial,
por este juízo deprecado. Com a resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem
resposta do ofício, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0016148-78.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Autor: Ministério Público Estadual do Paraná - Réu: Eduardo Antônio Prado Martins - Wilson Natalino de Oliveira - MEDSUL
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
ADV: ISABELA SCHUROFF MIRA (OAB 85293/PR)
ADV: ALCEU LUIZ PILLONETTO (OAB 22778/PR)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 49). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0016343-63.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: Fábio Ferreira de Oliveira - Reqda: Heloisa da Silva Ferreira - PromotTer: Ministério Público Estadual
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB /SP)
ADV: MARCELO DE LIMA (OAB 158946/SP)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 24). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0016402-51.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: Fabio Ferreira de Oliveira - Reqdo: Heloisa da Silva Ferreira - TerIntCer: Ministerio Publico Estadual - Campo Grande/
ms
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB /SP)
ADV: MARCELO DE LIMA (OAB 158946/SP)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 23). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0016871-97.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: José Ilton de Almeida Silva - Reqdo: Transporte Silva Freire e freite Ltda ME - Fundação Serviço de Saude de Nova
Andradina - FUNSAU - NA (Hospital Reg. de Nova Andradina-Dr.Francisco Dantas Maniçoba)
ADV: MARCOS ROGÉRIO FERNANDES (OAB 9323/MS)
ADV: LEONARDO AVELINO DUARTE (OAB 7675/MS)
ADV: DAPHINE DOS SANTOS DA SILVA GORDO (OAB 344948/SP)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 62). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0018428-22.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Sandra de Lima
ADV: JACRIS HENRIQUE SILVA DA LUZ (OAB 17369/MS)
ADV: HELRYE DIAS PARPINELLI (OAB 19446/MS)
ADV: LUCAS STEFANY RIGONATT PAES DA SILVA (OAB 13332/MS)
ADV: FERNANDO BONFIM DUQUE ESTRADA (OAB 9079/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
23), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0019202-52.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: ANDRE NIETO MOYA (OAB 235738/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
145-146), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0019941-25.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: M.L.L.V. e outro
ADV: JOSIELLI VANESSA DE A. SERRADO F. DA COSTA (OAB 14316/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
23), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
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Processo 0021208-32.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Banco do Brasil SA
ADV: SERVIO TULIO DE BARCELOS (OAB 14258A/MT)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 19081A/MT)
Intimação da r. decisão de fl. 43-44: “Vistos, Ante o pedido de f. 42 é preciso esclarecer que a citação por hora certa é
prerrogativa do sr. oficial de justiça, pois compete a ele verificar se é caso ou não de aplicação do art. 252 do CPC/15. Assim,
expeça-se mandado, cientificando o oficial de justiça que, se for o caso, poderá proceder na forma dos arts. 252 e 253 do
CPC/15. Vejamos: Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou
residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a
qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Art. 253. No dia e na hora
designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando
a fim de realizar a diligência. § 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da
ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. §
2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente,
ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. § 3º Da certidão da ocorrência,
o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. §
4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Além
disso, se for o caso de citação com hora certa, após cumpridas as etapas mencionadas nos artigos referidos, o cartório deverá
cumprir o art. 254 do mesmo Código, que determina o seguinte: Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de
secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos
autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Cumpra-se, devendo cópia deste despacho
acompanhar o mandado para que o oficial de justiça tenha ciência. Int.”, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para cada ato
(conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site (tjms.jus.
br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\> diligências
de oficial de justiça.
Processo 0021430-97.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
ADV: ASSIONE SANTOS (OAB 283602/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
27), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0021702-91.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Brf S/a.
ADV: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (OAB 130124/SP)
ADV: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (OAB 1623A/MG)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
33), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0022081-32.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Nelson Aparecido Moreno Garcia
ADV: JAQUES FORTES DE ANDRADE (OAB 18526/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
21), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0022107-30.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Cooperforte Cooperativa de Economia E Credito Mutuo dos Funcionarios do Branco do Brasil L
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
39), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0022430-35.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Vespasiano Ferreira Marçal
ADV: BRUNO MAIA DE OLIVEIRA (OAB 10798/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
23), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0023097-21.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda
ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
23), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0023271-30.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Lauro Tetsuo Shiraishi - Reqda: Gattass Engenharia Ltda
ADV: LUIZ FERNANDO TOLEDO JORGE (OAB 6961B/MS)
Vistos, Ante o teor da certidão de f. 34, determino o cancelamento da distribuição da presente carta precatória. Int.
Processo 0023465-30.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Luzia de Fétima Ribeiro - Reqda: CLAUDETE CARDOSO DE PAULA
ADV: HIDELBRANDO BORGES DOS SANTOS (OAB 13395/GO)
ADV: OSANA REGES SEREJO FONSECA (OAB 29281/GO)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
45), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0023647-16.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de Associados Pantanal do Mato Grosso do Sul Sicredi Pantanal Ms
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
26-27), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0023684-43.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Embargte: Rodrigo Souza Silva
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ADV: MÁRCIO PEREIRA COSTA FILHO (OAB 18163/MS)
ADV: MAYARA ALMEIDA MILAN (OAB 20532/MS)
ADV: LUCAS NOGUEIRA LEMOS (OAB 11816/MS)
ADV: KHÁLID SAMI RODRIGUES IBRAHIM (OAB 7633/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 51: “Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma
presencial, apenas as audiências de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a
audiência designada (f. 45). Assim, comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao
juízo de origem solicitando que informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de
internet disponíveis (Google Meet e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial,
por este juízo deprecado. Com a resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem
resposta do ofício, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0023694-87.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Julia Felippe Sedano
ADV: GLAUCE MARIA CREADO MEDEIROS (OAB 12696B/MS)
ADV: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI (OAB 18845/MS)
ADV: FABÍOLA MÓDENA CARLOS (OAB 11066/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 23: “Vistos, Ante o pedido de f. 21 e diante do caráter itinerante da carta precatória, remetamse os autos para Comarca de Ponta Porã/MS, comunicando-se o juízo deprecante. Int.”
Processo 0024344-37.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Mineração Grandes Lagos LTDA Riolândia
ADV: LILIAN AMENDOLA SCAMATTI (OAB 293839/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 63: “Vistos, Ante o pedido de f. 62 e diante do caráter itinerante da presente carta precatória,
remetam-se os autos à Comarca de Cajamar/SP, para cumprimento do ato deprecado no endereço indicado (f. 62), bem como
comunique-se a remessa do feito ao juízo de origem. Int.”
Processo 0024752-28.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Roberto Longo
ADV: EDILSON MAGRO
ADV: CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA (OAB 8219B/MS)
ADV: ARABEL ALBRECHT (OAB 16358/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
42), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0025521-36.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Exeqte: Adiles do Amaral Torres - Exectda: Elisangela Souza dos Santos
ADV: VALERIA PEREIRA MARTINS DE ARAUJO KATAYAMA (OAB 6342/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
31) e do auto de constatação (fl. 32), requerendo o que de direito.
Processo 0025667-77.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Duarte & Ferreira Empreendimentos Ltda
ADV: RODRIGO DALPIAZ DIAS (OAB 9108/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 40: “Vistos, Ante o teor da certidão de f. 39, intime-se a parte autora para, no prazo de
05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das guias de diligências, vinculando-as à Carta Precatória. Transcorrido o prazo sem
manifestação, devolva-se à origem com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0027157-37.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Schereiner e Melo Ltda ME - Reqdo: 40º Defensoria Publica da Comarca de Campo Grande - MS
Vistos, Ante o teor da certidão de f. 12, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e após, expeça-se mandado para nova
tentativa de intimação. Int.
Processo 0027457-96.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Cooperativa de Crédito Rural do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro Sul
ADV: LUCIANO PEREIRA (OAB 9561/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
22-23), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0027861-50.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Cooperativa de Crédito,Poupançae Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul,Tocantins e Oeste da
Bahia-SICREDI
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 18529/MS)
ADV: EDMILSON GOMES PAGUNG (OAB 23515/MS)
ADV: GRISELY APARECIDA DOS REIS JHAN (OAB 24527/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
24-28), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0028860-03.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Exectdo: Movepa Motores e Veículos de São Paulo S/A
ADV: RAIMUNDO GIRELLI (OAB 1450/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
22-23) e do auto de avaliação (fl. 24), requerendo o que de direito.
Processo 0028876-54.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Exeqte: Maria Amélia Vieira Rosa
ADV: JOÃO PEDRO PALHANO MELKE (OAB 403601/SP)
ADV: MELKE E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 27592/SP)
ADV: CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO (OAB 11429/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
20), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
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Processo 0028901-67.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Mario Barbosa Paná
ADV: MAURICIO RODRIGUES CAMUCI (OAB 6436/MS)
ADV: RENATO DE AGUIAR LIMA PEREIRA (OAB 7083/MS)
ADV: JULIANO CAVALCANTE PEREIRA (OAB 11410/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
26), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0029108-66.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: Manoel Zaquiel da Silva - Reqdo: Empresa de Transportes Andorinha S.A
ADV: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR (OAB 214264/SP)
ADV: KAIQUE TONI PINHEIRO BORGES (OAB 397853/SP)
ADV: JOSE VICENTE DE SOUZA (OAB 109144/SP)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 142). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0032398-89.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Nutri Shopping Ltda
ADV: MICHELE CRISTINE BELIZÁRIO CALDERAN (OAB 10747/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
30), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0033202-57.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: Morena Rosa Industria e Comércio de Confecções S.A
ADV: VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA (OAB 51308/PR)
ADV: ANNA LUARA GUIETTI (OAB 85311/PR)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.19, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0034759-79.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Banco do Brasil SA
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.09, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0034834-21.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Diligências
Reqte: FILINTRA MARIA DOS SANTOS - Reqdo: James Camara de Andrade
ADV: WALDEMAR LEBRERO M. N. DO AMARAL (OAB 20167/MS)
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO LOPES (OAB 11162/MS)
ADV: ANGELO SICHINEL DA SILVA (OAB 8600/MS)
ADV: OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (OAB 7000/MS)
ADV: VILTON DIVINO AMARAL (OAB 2666/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 37: “Vistos, Aguarde-se em Cartório a regularização do atendimento presencial para
designação da audiência. Int.”
Processo 0034880-10.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: Banco do Brasil SA - Exectda: Maria Regina Felice Venturini
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA (OAB 1423B/MS)
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.10, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0034884-47.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: DESENBAHIA - Agência de Formento do Estado da Bahia S/A
ADV: LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO (OAB 36592/BA)
ADV: ARTHUR SAMPAIO SÁ MAGALHÃES (OAB 37893/BA)
Intimação do r. despacho de fl. 14: “Vistos, Intime-se a parte autora pelo DJ, na pessoa de seu advogado, para recolher
as custas iniciais da presente carta precatória, bem como a guia de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias.
Realizado o pagamento, cumpra-se o ato deprecado. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de
origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0034918-22.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - SICREDI CENTRO SUL
MS
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ADV: MARIANO DE OLIVEIRA (OAB 16175/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.12, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0034940-80.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Banco do Brasil SA
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.15, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0036884-54.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Daniel Moretto Cardozo Siqueira
ADV: DANIEL MORETTO CARDOZO SIQUEIRA (OAB 21470/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
43), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0040868-80.2018.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Exectdo: Paulo Thiago Pereira - Luiz Fernando
Thiago Pereira - Maria Luiza Tiago Pereira - Dalva Luiza Tiago Pereira Garcia - Olga Tiago Pereira
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
ADV: MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (OAB 12588B/MS)
ADV: LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI (OAB 21438/MS)
Vistos, 1. Reitere-se o ofício de fl. 101, com urgência. 2. Expeça-se mandado de citação, conforme requerido às fl. 102. Int.
Processo 0040868-80.2018.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Exectdo: Paulo Thiago Pereira - Luiz Fernando
Thiago Pereira - Maria Luiza Tiago Pereira - Dalva Luiza Tiago Pereira Garcia - Olga Tiago Pereira
ADV: LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI (OAB 21438/MS)
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
ADV: MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (OAB 12588B/MS)
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
fl. 10, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0043778-46.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Jovenina Barbosa de Almeida
ADV: LETÍCIA PAULA TORRENTE MARTINELI CARLO (OAB 314512/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
38), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0046635-65.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Diligências
Exeqte: BANCO DO BRASIL S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
40) e do auto de avaliação (fl. 41-42), requerendo o que de direito.
Processo 0046967-32.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Lilian Ceny Carreira
ADV: NADIA PEREIRA REGO (OAB 125849/SP)
ADV: ALLAN DAVID SOARES COSTA (OAB 223638/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 21: “Vistos, Em consulta ao Renajud, Infojud, e Siel, foi localizado o seguinte endereço do
requerido nesta Capital: Rua 50, Q65, L22. Assim, cumpra-se o ato deprecado no endereço supramencionado. Int.”
Processo 0047214-13.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Estado de Mato Grosso do Sul - Reqdo: Mucenir Abreu da Rosa
Vistos, 1. Expeça-se edital para intimação do executado da penhora realizada às fl. 13, com prazo de vinte dias. 2. Decorrido
o prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0800427-29.2015.8.12.0001 - Recuperação Judicial - Concurso de Credores
Reqte: São Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria Ltda e outros - Administra: Real Brasil Consultoria Ltda e outro
- Interesdo.: Itaú Unibanco S/A - TerIntCer: BANCO DO BRASIL SA - Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo - Prati, Donaduzzi E Cia
LTDA. - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda - Três Américas Transportes Ltda - Medley Farmacêutica Ltda - Banco
Votorantim S/A - Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A - Dorneles, Rodovalho e Dorneles Ltda e outros
ADV: NATHÁLIA DA CRUZ TAVARES (OAB 19968/MS)
ADV: AARAM RODRIGUES (OAB 22525/MS)
ADV: LUKENYA BEZERRA VIEIRA (OAB 22755B/MS)
ADV: AILTON FERNANDES DE BARROS (OAB 22807/MS)
ADV: ALEXANDRE MIRANDA LIMA (OAB 131436/RJ)
ADV: JÚLIA ASSUNÇÃO LAZARIM (OAB 20845B/MS)
ADV: THAÍS BARROS FONTOURA (OAB 22236/MS)
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ADV: ALAN CRISTIAN SCARDIN PERIN (OAB 23070/MS)
ADV: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS (OAB 2049/PR)
ADV: RAYMUNDO EDILSON JERÔNIMO DA SILVA JUNIOR (OAB 49288/PR)
ADV: THIAGO DE ALMEIDA INÁCIO (OAB 11807/MS)
ADV: SÉRGIO GONINI BENÍCIO (OAB 23431A/MS)
ADV: FLAVIANA DA SILVA FREITAS (OAB 23411/MS)
ADV: LETÍCIA NATALIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS (OAB 23668/MS)
ADV: CLAURIVALDO PAULA LESSA (OAB 155769/SP)
ADV: ANDRÉ LUIZ CORDEIRO ZANETTI (OAB 43578/PR)
ADV: ALEXANDRE BAIMA NEVES ALMEIDA (OAB 27655/PE)
ADV: JANETE LEAL CANDIDO (OAB 20083/MS)
ADV: RODRIGO FARIA GARDIN (OAB 8849/O/MT)
ADV: EDUARDO TAKEMI KATAOKA (OAB 106736/RJ)
ADV: DAYANE LOPES FREITAS VILLALBA (OAB 21877/MS)
ADV: PINHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 9168/SP)
ADV: FABIANA DUTRA RODRIGUES POLLAK (OAB 21342/MS)
ADV: HEBER AZIZ SABER (OAB 9825/MT)
ADV: LEANDRO PACHECO DE MIRANDA (OAB 21351/MS)
ADV: MATHEUS DE FRANCISCO LAZARIM (OAB 344299/SP)
ADV: DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA (OAB 373220/SP)
ADV: TAYSEIR PORTO MUSA (OAB 19182/MS)
ADV: JULIANA BEATRIZ DA SILVA ALVES (OAB 25587/MS)
ADV: ADRIEL OSMAR DA COSTA (OAB 24910/MS)
ADV: DIEGO ALVIM CARDOSO (OAB 354502/SP)
ADV: VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS (OAB 25304/MS)
ADV: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (OAB 12817/MT)
ADV: DANIELA CRISTINA CAMPOS PREZA (OAB 22660/MT)
ADV: IVAN FERNANDES DE CUNHA (OAB 281324/SP)
ADV: MARIANA BEDÊGO SANTOS COSTA (OAB 24679/MS)
ADV: LEMUEL VICTOR DIAS (OAB 446917/SP)
ADV: PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS (OAB 17803/MT)
ADV: YUMI LEME NAKAMURA KIDO (OAB 26775/MT)
ADV: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS (OAB 21942A/MS)
ADV: LUCAS GIMENES RIBAS (OAB 24968/MS)
ADV: SARA REGINA CASSAMATTA BRANDOLISE (OAB 22866/MS)
ADV: THAÍS NATARIO GOUVEIA (OAB 186296/SP)
ADV: LUCAS VIEIRA REZENDE (OAB 23517/MS)
ADV: PAULO SERGIO LELLIS DA COSTA (OAB 24100/MS)
ADV: SARITA AMARAL GODOY (OAB 24347/MS)
ADV: RODOLFO FERNANDO BORGES (OAB 13506/MT)
ADV: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 12353B/MS)
ADV: ADRIANA FORTALEZA DO NASCIMENTO (OAB 24499/MS)
ADV: FRANCISCO CARDOSO NETO (OAB 22400/MS)
ADV: JOSÉ WALTER PUTINATTI JÚNIOR (OAB 235843/SP)
ADV: LUCIANE DE OLIVEIRA CASANOVA (OAB 189291/SP)
ADV: NAYARA LOPES DE ALMEIDA BASTOS (OAB 24069/MS)
ADV: ARIANE CRISTINA PEREIRA TAVARES DA SILVA (OAB 24217/MS)
ADV: LUCAS DE CARVALHO MIRANDA (OAB 24115/MS)
ADV: OSVALDO NUNES RIBEIRO (OAB 3419/MS)
ADV: EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO (OAB 13260/MS)
ADV: DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO (OAB 12678/MS)
ADV: LEANDRO AMARAL PROVENZANO (OAB 13035/MS)
ADV: ÉZIO PEDRO FULAN (OAB 12173A/MS)
ADV: MATILDE DUARTE GONÇALVES (OAB 12174A/MS)
ADV: LAUANE BENITES MACHADO (OAB 13144/MS)
ADV: FABIANA PEREIRA MACHADO (OAB 13349/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL L. MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: ALICE ADOLFA MIRANDA PLOGER ZENI (OAB 12431/MS)
ADV: RÉGERSON RÍMOLI (OAB 9132A/MS)
ADV: EDGAR LEAL LOUREIRO (OAB 13702/MS)
ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)
ADV: HEBERTY LUIS ALVES MARIETTI (OAB 13484/MS)
ADV: MARCELO PONCE CARVALHO (OAB 11443/MS)
ADV: LINDOMAR EDUARDO BROL (OAB 13110/MS)
ADV: RICARDO BERNARDI (OAB 119576/SP)
ADV: DIEGO PAIVA COLMAN (OAB 14200/MS)
ADV: JOCIMAR TADIOTO (OAB 14340/MS)
ADV: JOÃO ANSELMO ANTUNES ROCHA
ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)
ADV: PAULO ROGERIO POLLAK (OAB 10028/MS)
ADV: CELIA CRISTINA MARTINHO (OAB 140553/SP)
ADV: ROALDO PEREIRA ESPINDOLA (OAB 10109/MS)
ADV: LUCILAINE APARECIDA TENÓRIO DE MEDEIROS (OAB 10271/MS)
ADV: PAULO ROBERTO IVO DE REZENDE (OAB 9362/GO)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

224

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

ADV: LEANDRO LUIZ BELON (OAB 11832/MS)
ADV: FABRÍCIO FAGGIANI DIB (OAB 256917/SP)
ADV: SINARA ALESSIO PEREIRA (OAB 5413/MS)
ADV: CÉLIA REGINA BERNARDO DA SILVA (OAB 9069/MS)
ADV: BRUNA BERGUERAND (OAB 12584/MS)
ADV: ANTÔNIO GUIMARÃES (OAB 1886/MS)
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
ADV: CRISTIANO DE SOUSA CARNEIRO (OAB 7008/MS)
ADV: CARLA AQUOTI DE ALMEIDA CASTRO AMORIM (OAB 9504A/MS)
ADV: ANTENOR MINDÃO PEDROSO (OAB 9794/MS)
ADV: OCLÉCIO ASSUNÇÃO (OAB 3995/MS)
ADV: ODIL CLERIS TOLEDO PUQUES (OAB 7375/MS)
ADV: PABLO BRUZZONE (OAB 159485/RJ)
ADV: ZULEIDE ZACARIAS MARTINS (OAB 15881/MS)
ADV: AILTON SOARES FERREIRA (OAB 15804/MS)
ADV: GEOVANI LUIZ DE PINHO (OAB 10884/MS)
ADV: MILENA GROSSI DOS SANTOS (OAB 292635/SP)
ADV: GABRIEL PAES DE ALMEIDA HADDAD (OAB 306791/SP)
ADV: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 15239A/MS)
ADV: ELADIO MIRANDA LIMA (OAB 86235/RJ)
ADV: ANA CLÁUDIA DA SILVA (OAB 17419/GO)
ADV: NILO GOMES DA SILVA (OAB 137293/RJ)
ADV: DULCINÉIA ROCHA TENÓRIO (OAB 16260/MS)
ADV: ANA LUCIA MACEDO MANSUR (OAB 21951/PR)
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE)
ADV: LUCIANA DE CASTRO ROQUE SILVA (OAB 16598/MS)
ADV: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO (OAB 11328B/MS)
ADV: HUDSON ROQUE BOBATO SCHIMITT (OAB 14360/MT)
ADV: RÔMULO GUSTAVO DE MORAES OVANDO (OAB 16759/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO DA MOTTA LAMEIRA (OAB 14182/MS)
ADV: TAINÁ SANTOS PEREIRA DIAS (OAB 15133/MS)
ADV: VANILTON BARBOSA LOPES (OAB 6771/MS)
ADV: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO (OAB 286438/SP)
ADV: EURÍPEDES JULIO R M GUEDES FAGUNDES (OAB 14332/MS)
ADV: JOSÉ PAULO MARTINS MACHADO (OAB 8476/MS)
ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 14777A/MS)
ADV: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA (OAB 134588/SP)
ADV: THIAGO LOURENÇO GASPAR (OAB 306982/SP)
ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)
ADV: PAULIRAN GOMES E SILVA (OAB 70112/MG)
ADV: RICARDO AZEVEDO SETTE (OAB 138486A/SP)
ADV: WARLEY MORAES GARCIA (OAB 22180/GO)
ADV: BRUNO DELGADO CHIARADIA (OAB 177650/SP)
ADV: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO (OAB 15320/MS)
ADV: WAGNER DA SILVA FREITAS (OAB 15492/MS)
ADV: ANTONIO TOMAZONI CAVAGNOLLI (OAB 12778/MS)
ADV: RENATA DORNELLES GUEDES (OAB 15181/MS)
ADV: RAÍSSA VARRASQUIM PAVON (OAB 16760/MS)
ADV: ELYSEO COLMAN (OAB 4661/MS)
ADV: ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/SP)
ADV: ERNESTO BORGES NETO (OAB 6651A/MS)
ADV: ROBERTO AJALA LINS (OAB 3385/MS)
ADV: MAURICIO RODRIGUES CAMUCI (OAB 6436/MS)
ADV: RENAN CESCO DE CAMPOS (OAB 11660/MS)
ADV: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA (OAB 5607/MS)
ADV: LAURA CRISTINA MIYASHIRO (OAB 7679/MS)
ADV: SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA (OAB 5339/MS)
ADV: TIAGO MARRAS DE MENDONÇA (OAB 12010/MS)
ADV: JOSE ANTONIO CARRICO DE OLIVEIRA LIMA (OAB 1897/MS)
ADV: LEONARDO BORGES OLIVEIRA LIMA (OAB 9607/MS)
ADV: THIAGO MACHADO GRILLO (OAB 12212/MS)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: ADÉLCIO SALVALÁGIO (OAB 9585/SC)
ADV: LUIS PAULO DOS REIS (OAB 10236B/MS)
ADV: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES (OAB 8659/MS)
ADV: RICARDO ALMEIDA DE ANDRADE (OAB 11282/MS)
ADV: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (OAB 9978/MS)
ADV: MARLEIDE GEORGES KARMOUCHE (OAB 4811/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RODRIGO SCHOSSLER (OAB 6146/MS)
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
ADV: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO (OAB 7676/MS)
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
ADV: NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR (OAB 8575/MS)
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ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA COSMO (OAB 252140/SP)
ADV: JOSIENE DA COSTA MARTINS (OAB 10296/MS)
ADV: LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
ADV: ARIOVALDO CORREA DE MESQUITA (OAB 5926/MS)
ADV: PEDRO GOMES ROCHA (OAB 4933/MS)
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
ADV: FELIPE RAMOS BASEGGIO (OAB 8944/MS)
ADV: JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (OAB 11670BM/T)
ADV: MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO (OAB 15348/PR)
ADV: CHRISTIANE SCHRAMM GUISSO (OAB 10147/SC)
ADV: ALESSANDRA SANCHES LEITE AMARILA (OAB 10252/MS)
ADV: EDINEIA SANTOS DIAS (OAB 197358/SP)
ADV: THAIS CRISTINA MORAIS DA SILVA (OAB 10412/MS)
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
ADV: ANNA MAURA SCHULZ ALONSO FLORES (OAB 10515/MS)
ADV: FABIO SERAFIM DA SILVA (OAB 5363B/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 102546/SP)
ADV: NILO GOMES DA SILVA (OAB 10108/MS)
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP)
ADV: JONAS JAKUTIS FILHO (OAB 47948/SP)
ADV: MARCO AURÉLIO ROSSI (OAB 60745/SP)
ADV: LISSANDRO MIGUEL DE CAMPOS DUARTE (OAB 9829/MS)
ADV: PAULO EDUARDO M. O. DE BARCELLOS (OAB 79416/SP)
ADV: OCLÉCIO ASSUNÇÃO JUNIOR (OAB 11727/MS)
ADV: JOSÉ SOARES DE SOUSA (OAB 78737/SP)
ADV: RUY RIBEIRO (OAB 12010/RJ)
ADV: EDUARDO FARIA (OAB 4318B/MT)
ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)
ADV: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR)
ADV: TEREZA ARRUDA ALLVIM WAMBIER (OAB 22129/PR)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)
ADV: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (OAB 8505/MS)
ADV: EDYENVALENTE CALEPS (OAB 8767/MS)
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
ADV: NÁDIA CARVALHO ARAÚJO (OAB 11777/MS)
ADV: EVA CLAUDIA GABRIEL NIETO (OAB 9397B/MS)
ADV: NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ (OAB 1379A/RJ)
ADV: ROBERTO GREJO (OAB 52207/SP)
ADV: CARLOS VICENTE DA S. NOGUEIRA (OAB 56989/RJ)
ADV: ROBERTO DE AVELAR (OAB 8165/MS)
ADV: ENRICO FRANCAVILLA (OAB 172565/SP)
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 20309A/MS)
ADV: BEATRIZ CORTEZ BENEDITO (OAB 273773/SP)
ADV: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (OAB 1623A/MG)
ADV: EPIFÂNIO SOARES (OAB 18386/MS)
ADV: FÁBIO RIVELLI (OAB 18605A/MS)
ADV: LILIAN D’ARC RAMOS SAMPAIO (OAB 18687/MS)
ADV: SAMUEL FERNANDO HÜBLER DOS SANTOS (OAB 69666/PR)
ADV: HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI (OAB 35939/PR)
ADV: FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM (OAB 17457/MS)
ADV: ANDRE LUIS DO PRADO (OAB 292974/SP)
ADV: ROBERTA RAMOS DE OLIVEIRA ANTONIASSI (OAB 62552/PR)
ADV: MURILO DAVID DENICOLO (OAB 38409/PR)
ADV: SINELLE GHEDIN (OAB 54253/PR)
ADV: SIMONE PLASTER CONTI (OAB 44636/PR)
ADV: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (OAB 21731/PR)
ADV: RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES (OAB 35979/PR)
ADV: ELIO ANTONIO COLOMBO JUNIOR (OAB 132270/SP)
ADV: ALEXANDRE EINSFELD (OAB 240697/SP)
ADV: GABRIEL CALEPSO ARCE (OAB 15095/MS)
ADV: RUDNEI PEREIRA DOS SANTOS (OAB 17387/MS)
ADV: MARCUS VINICIUS BENITES MENDONÇA (OAB 15976/MS)
ADV: KELLY LUIZA FERREIRA DO VALLE (OAB 13676/MS)
ADV: MATHEUS NEUWIRTH (OAB 17817/MS)
ADV: PEDRO SÉRGIO FIALDINI FILHO (OAB 137599/SP)
ADV: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN (OAB 11876A/MT)
ADV: ETELVINA MONTEIRO WOLLE (OAB 15447/MS)
ADV: SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 16214/MS)
ADV: ANTÔNIO ANDERSON CAVALCANTE ORTIZ (OAB 18258/MS)
ADV: MARCELO AUGUSTO MUNIZ (OAB 18191/MS)
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ADV: PATRICIA MONIQUE SILVA DE ALMEIDA (OAB 16772/MS)
ADV: MAGALY DA SILVA VIANA (OAB 52198/RJ)
ADV: ALEXANDRE LEONEL FERREIRA (OAB 14646/MS)
ADV: DAVI DE OLIVEIRA AZEVEDO (OAB 165614/SP)
ADV: KENNETH ROGÉRIO DOURADOS BRANDÃO (OAB 19313/MS)
ADV: HENRIQUE MARTINS BARBOSA NETO (OAB 19374/MS)
ADV: ILLI MORETTI CIRQUEIRA (OAB 19686/MS)
ADV: JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO (OAB 20109/MS)
ADV: LUIZ ALFREDO ANGELICO SOARES CABRAL (OAB 166420/SP)
ADV: CECÍLIA MANSANO DOS SANTOS (OAB 105730/SP)
ADV: PETERSON ZACARELLA (OAB 171384/SP)
ADV: VANESSA ANIS MEDEIROS ASSAD (OAB 39397/PR)
ADV: ELOIZA MARQUES DONATI (OAB 19121/MS)
ADV: ELAINE TIBÚRCIO DE OLIVEIRA (OAB 19753B/MS)
ADV: ADRIANA VITAL SILVA DE ALENCAR (OAB 18168/MS)
ADV: JOÃO VITCTOR RODRIGUES DO VALLE (OAB 19034/MS)
ADV: CAROLINE CALAÇA CORREIA (OAB 25490/GO)
ADV: SIDNEY BARBOSA NOLASCO (OAB 19173/MS)
ADV: PAULO ASTETE DA SILVA (OAB 43576/PR)
ADV: MARCELO AGUIAR COIMBRA (OAB 138473/SP)
ADV: TAINARA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 19033/MS)
ADV: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 18731/MS)
ADV: TÁRIK LOPES CORDEIRO (OAB 18587/MS)
ADV: RAFAEL BICCA MACHADO (OAB 354406/SP)
ADV: MARIA HAYDEE LUCIANO PENA (OAB 136059/SP)
ADV: KEILA ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 18912/MS)
ADV: ALESSANDRA MARIA LEBRE COLOMBO (OAB 138139/SP)
ADV: ALEXANDRE FARALDO (OAB 130430/SP)
ADV: CRISTIANE MARIA LEBRE COLOMBO (OAB 146373/SP)
ADV: LUCIANO BENETTI TIMM (OAB 170628A/SP)
Intimação da r. decisão de fl. 19591-19592: “Vistos, 1. As questões referentes a créditos trabalhistas devem ser remetidas
diretamente ao Administrador Judicial. Assim, intimem-se os credores trabalhistas de fl. 19342/19343, 19352-19354, 1936919373, 19414-19417, 19431-19434, 19453-19456, 19502-19505, 19535-19538, para remeterem seus requerimentos diretamente
ao AJ Real Brasil Consultoria Ltda através do e-mail (aj@realbrasil.com.br) ou os entreguem diretamente a ele no endereço:
Rua General Odorico Quadros, nº 37, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande/MS. 2. Em resposta aos ofícios de fl. 19394
e 19524/19525 informe que não há possibilidade de realização de penhora on line ou penhora de bens das recuperandas, haja
vista estarem as empresas em recuperação judicial, com a suspensão de todas as ações e execuções, consoante previsão
do artigo 6º da Lei 11.101/05. 3. Cientifiquem-se as partes, credores e demais interessados acerca dos relatórios da AJ de fl.
19396-19407 e 19554-19563, pelo DJ. 4. Ciente do ofício de fl. 19552. 5. Ciente da interposição de agravo de instrumento (fl.
19564-19589). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 6. Aguarde-se a realização da AGC (02/02/2021).
Int.”
Processo 0804581-17.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: L.E.A.B. - Reqdo: R.M.I.R.T.
ADV: EDUARDO GARCIA DA SILVEIRA NETO (OAB 205194/SP)
ADV: TATIANA ALBUQUERQUE CORRÊA KESROUANI (OAB 5758/MS)
ADV: DANIEL CALAZANS (OAB 385575/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 111: “Vistos, Ante a manifestação de fl. 96/97, intime-se o Perito para informar acerca dos
trabalhos já realizados, no prazo de cinco dias. Int.”
Processo 0815805-49.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Esferatur Passagens e Turismo S/A
ADV: JAMES ANDREI ZUCCO (OAB 10134/SC)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
37-41), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0816175-28.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: WJ Empreendimentos Comerciais Ltda - Reqdo: Wagner Sandoval Barbosa
ADV: DANIEL DA COSTA RABELLO (OAB 17956/SC)
ADV: RYCHARDE FARAH (OAB 10032/SC)
ADV: ALBERT DA SILVA FERREIRA (OAB 8966/MS)
ADV: WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO (OAB 7729/MS)
Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma presencial, apenas as audiências
de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a audiência designada (f. 45). Assim,
comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda ao juízo de origem solicitando que
informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas de internet disponíveis (Google Meet
e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial, por este juízo deprecado. Com a
resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem resposta do ofício, devolva-se a
presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.
Processo 0823416-53.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Alexandre Augusto Roqueti
ADV: JOÃO BATISTA P. BASSI (OAB 168.922/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 45: “Vistos, 1. Ciente da certidão retro. 2. Intime-se novamente a parte autora para recolher as
diligências necessárias para cumprimento do ato deprecado, no prazo de quinze dias. 3. Decorrido o prazo sem manifestação,
devolva-se a presente a juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
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Processo 0827631-72.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Aldo Antonio Cemin Junior - Reqdo: Rodrigo Pizino - Pizino Comercio de Veículos Eireli
ADV: JONATHAN PIVA DE ALMEIDA (OAB 82314/RS)
Vistos, 01- Na decisão de f. 215-216 constou a determinação para penhora apenas de 50% dos imóveis indicados às f.
198-201, uma vez que os bens também pertencem à Sra. Carolina de Souza Corrêa. Contudo, no termo de penhora de f. 226
constou a penhora integral do bem. Desta forma, retifique-se o termo de penhora de f. 226. 02- Defiro o pedido de inserção, via
RENAJUD, da restrição de transferência nos veículos descritos às f. 196-197 (vide extrato em anexo). Int.
Processo 0831597-77.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Banco Caterpillar S/A
ADV: CLEUZA ANNA COBEIN (OAB 30650/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
114), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0831698-80.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Diligências
Exeqte: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda.
ADV: LUIZ FELIPE TESTA CANEGUIM (OAB 428441SP)
ADV: SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE (OAB 101599/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
66) e do auto de avaliação (fl. 67), requerendo o que de direito.
Processo 0832323-56.2016.8.12.0001 - Recuperação Judicial - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores
e da massa
Reqte: DMM Lopes & Filhos Ltda. e outros - TerIntCer: Banco Santander (Brasil) S.A. - Adere Produtos Auto-adesivos Ltda
e outros
ADV: FERNANDO RUDGE LEITE NETO (OAB 84786/SP)
ADV: CELSO UMBERTO LUCHESI (OAB 76458/SP)
ADV: MARCO AURÉLIO ROSSI (OAB 60745/SP)
ADV: JONAS JAKUTIS FILHO (OAB 47948/SP)
ADV: CELSON MEIRA JUNIOR (OAB 8635/SC)
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
ADV: EDINEIA SANTOS DIAS (OAB 197358/SP)
ADV: NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ (OAB 1379A/RJ)
ADV: ROGÉRIO BRAMBILLA MACHADO DE SOUZA (OAB 9430/MS)
ADV: ELZA MEGUMI LIDA SASSAKI (OAB 95740/SP)
ADV: NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ (OAB 122124A/SP)
ADV: ELYSEO COLMAN (OAB 4661/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: KAZUYOSHI TAKAHASHI (OAB 5169/MS)
ADV: RITA PERONDI (OAB 6977/RS)
ADV: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO (OAB 8113/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: ÉCIO ROZA (OAB 59630/MG)
ADV: MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA (OAB 78918/MG)
ADV: ANDRÉ CHEDID DAHER (OAB 21677/SC)
ADV: JOSÉ CLAUDINEI SILVA (OAB 64328/MG)
ADV: ANDRESSA CAROLINA NIGG (OAB 32376/PR)
ADV: FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 21569A/MS)
ADV: ALAN PIZZOLATTO (OAB 67642/RS)
ADV: MARCO ANTONIO PEIXOTO (OAB 26913/PR)
ADV: RENATA FAVERO RAMPASO (OAB 242076/SP)
ADV: SANDRO UEDA FEITOSA (OAB 66625/PR)
ADV: MARÍLIA BACHI COMERLATO (OAB 352266/SP)
ADV: DIVINA MÁRCIA FERREIRA DA COSTA CAIXETA (OAB 198966/SP)
ADV: JOSÉ CLAUDINEI SILVA E WALQUÍRIA MARTINS SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 3601/MG)
ADV: MARCOS ANTONIO PICOLI (OAB 260407/SP)
ADV: LUIZ ALEXANDRE OLIVEIRA CASTELO (OAB 299931/SP)
ADV: DIANA ROMBALDI (OAB 104192/RS)
ADV: VITOR LEONARDO SCHULZE (OAB 36268/SC)
ADV: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 11785/SP)
ADV: RENATA MENEZES DE ASSIS CAPPONI (OAB 260423/SP)
ADV: LIZIANY NIERO VERAN (OAB 22099/SC)
ADV: MARCELO ZANETTI GODÓI (OAB 139051/SP)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 13994A/MT)
ADV: MARIANA L. MONTINI (OAB 59084/SC)
ADV: CAMILOTTI E CASTELLANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 14679/SP)
ADV: CARLOS ALBERTO WOLINSKI (OAB 347460/SP)
ADV: DANILO DA FONSECA CROTTI (OAB 305667/SP)
ADV: ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP)
ADV: FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP)
ADV: RENATA DE SOUZA JACOB (OAB 34426/SC)
ADV: ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 24875/GO)
ADV: ANA PAULA GIMENEZ MOREIRA (OAB 38032/PR)
ADV: EMERSON ALVAREZ PREDOLIM (OAB 309313/SP)
ADV: ADRIANA DUARTE DA SILVA (OAB 347140/SP)
ADV: ANDRÉ LUIZ PEREZ CORREIA DOURADO (OAB 35895/PE)
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ADV: MARCELO JOSÉ PEREIRA DA SILVA (OAB 32419/PE)
ADV: JOANNA PAES DE BARROS OLIVEIRA KISS (OAB 131139/SP)
ADV: CAMILA ALMEIDA DELMAN LAINS (OAB 332129/SP)
ADV: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES (OAB 206725/SP)
ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)
ADV: EDUARDO MASCARELLO (OAB 77475/RS)
ADV: FELIPE LOLLATO (OAB 19174/SC)
ADV: MURILLO MACEDO LÔBO (OAB 14615/GO)
ADV: LEONARDO DE LIMA NAVES (OAB 91166/MG)
ADV: LUIZ ANTONIO GOMIERO JÚNIOR (OAB 154733/SP)
ADV: ANA LUCIA MACEDO MANSUR (OAB 21951/PR)
ADV: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA (OAB 11603/SC)
ADV: SANDRA REGINA FREIRE LOPES (OAB 244553/SP)
ADV: ROBERTO BECKER MISTURINI (OAB 68841/RS)
ADV: ALESSANDRO LUIGI LICKS BERTOLLO (OAB 27756/SC)
ADV: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO (OAB 286438/SP)
ADV: NORIVAL SILVA JUNIOR (OAB 17445/SC)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB 175215A/SP)
ADV: VLADIMIR DE MARCK (OAB 8746/SC)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: MATILDE DUARTE GONÇALVES (OAB 12174A/MS)
ADV: ÉZIO PEDRO FULAN (OAB 12173A/MS)
ADV: JANE CLEIDE ALVES DA SILVA (OAB 217623/SP)
ADV: MARCELO CÁSSIO ALEXANDRE (OAB 175464/SP)
ADV: FERNANDO RENNERT ROSSI (OAB 299879/SP)
ADV: ROBERTA DRESCH (OAB 88561/RS)
ADV: LEANDRO GODINES DO AMARAL (OAB 162628/SP)
ADV: LUIS FELIPE ANDREAZZA BERTAGNOLI (OAB 278797/SP)
ADV: PAULO ROBERTO PEGORARO JUNIOR (OAB 36723/PR)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: AGUINALDO RIBEIRO JÚNIOR (OAB 56525/PR)
ADV: LEONARDO JACKSON RODRIGUES (OAB 87784/MG)
ADV: VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FRÓIS (OAB 77852/MG)
ADV: CRISTIANE MARIA MINSKI CARNEIRO (OAB 29061/SC)
ADV: CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP)
ADV: WALDEMAR CANTU JÚNIOR (OAB 159099/SP)
ADV: JOSÉ PAULO DE FREITAS JUNIOR (OAB 27774/SC)
ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 9708A/MT)
Intimação da r. decisão de fl. 4710: “Vistos, 1. Ciente das manifestações de fl. 4632, 4637/4638 e 4643-4647. 2. Cadastrese no SAJ o advogado do credor indicado às fl. 4698. 3. Esclareço aos credores de fl. 4641/4642, 4698 e 4709 que os dados
bancários devem ser encaminhados diretamente às Recuperandas. 4. Intimem-se as Recuperandas para encaminharem
diretamente à AJ os documentos solicitados às fl. 4643-4647, no prazo de quinze dias. 5. Recebo os embargos de declaração
de fl. 4635/4636 como simples petição por não ter havido nenhuma decisão a respeito do fim do prazo de supervisão judicial do
cumprimento do plano de recuperação judicial. Com efeito, tem razão o credor Banco Santander Brasil S/A, pois não decorreu o
prazo de supervisão judicial previsto no artigo 61 da Lei 11.101/05. Assim, nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/05, aguarde-se
em arquivo provisório o cumprimento do plano de recuperação judicial pelo prazo de dois anos, ou seja, até setembro de 2021.
Int.”
Processo 0833887-65.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: Francisco Rotta Neto - Reqdo: Luiz Roberto Pugliese
ADV: RAFAELA CONTE (OAB 18077/MS)
ADV: RODRIGO NUNES FERREIRA (OAB 15713/MS)
ADV: KAMILA REZENDE DE OLIVEIRA (OAB 22214/MS)
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
ADV: CASSIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 14517/MS)
ADV: GUILHERME RÉGIO PEGORARO (OAB 34897/PR)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
Intimação do r. despacho de fl. 125: “Vistos, Tendo em vista a determinação do TJMS para que sejam realizadas, de forma
presencial, apenas as audiências de caráter urgente, não resta alternativa a este juízo, no caso em tela, senão cancelar a
audiência designada (f. 114). Assim, comunique-se o juízo deprecante. Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se ainda
ao juízo de origem solicitando que informe se pretende, o próprio juízo deprecante, realizar a audiência através dos sistemas
de internet disponíveis (Google Meet e sistemas similares) ou se aguardará a redesignação da audiência, de forma presencial,
por este juízo deprecado. Com a resposta do juízo de origem, voltem os autos conclusos. Decorrido o prazo de trinta dias sem
resposta do ofício, devolva-se a presente ao juízo de origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0834872-34.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Renald Cury
ADV: KARINA KRAUTHAMER (OAB 169038/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
47), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0835888-86.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Joyce Bertelli Simão
ADV: EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS (OAB 268611SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
13), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
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Processo 0836066-35.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Autora: Tânia Mari Vicentini Prestes e outro
ADV: MAYKO PINTO MARTINS (OAB 115300RS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO
OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da
Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site (tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\>
identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\> diligências de oficial de justiça.
Processo 0836122-68.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Fabio Graciliano Albuquerque Ramos
ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA (OAB 168919/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
23, 27), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0837220-88.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: M.L.C.S.
ADV: CAIO AUGUSTO BENTO DE BARROS (OAB 375949/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 28: “Vistos, Em consulta ao Renajud e Infojud, foi localizado o seguinte endereço do
executado nesta Capital: Rua Dr. Werneck, nº 553, Bl. G, Apto 8, Bairro Albuquerque. Assim, cumpra-se o ato deprecado no
endereço supramencionado. Int.”
Processo 0838879-69.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Cet - Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo
ADV: RENATO TAVARES SERAFIM (OAB 267264SP)
ADV: LUCAS PHELIPPE DOS SANTOS (OAB 320560/SP)
ADV: DARLENE DA FONSECA FABRI DENDINI (OAB 126682/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada da certidão do Oficial de Justiça (fl.
109), requerendo o que de direito, sob pena de devolução da carta precatória.
Processo 0839882-25.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Sollos Assessoria e Consultoria Ltda
ADV: MARCOS SERRA NETTO FIORAVANTI (OAB 146461/SP)
ADV: LUANA DE SOUSA RAMALHO (OAB 252912SP)
ADV: SAMIR FARHAT (OAB 302943/SP)
ADV: GUSTAVO MICHEL ARBACH (OAB 308673/SP)
ADV: ZITA RIBEIRO DA SILVA VILELA (OAB 72571/MG)
ADV: EVERTON LOPES BOCUCCI (OAB 299868/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 29: “Vistos, Ante a certidão de fl. 28, intime-se a parte autora para recolher a diligência do
Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias. Int.”
Processo 0840057-19.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Associação Alphaville Araçatuba
ADV: ODAIR JOSÉ GOMES (OAB 251348/SP)
ADV: DIEGO VINICIUS PEDROSO (OAB 426019/SP)
ADV: THIAGO CÍCERO SALLES COELHO (OAB 251383/SP)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.27, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0840761-32.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Alcione Kammers
ADV: SILVIO KAFKA (OAB 14517SC)
Intimação do r. despacho de fl. 86: “Vistos, Intime-se a parte autora pelo DJ, na pessoa de seu advogado, para recolher
as custas iniciais da presente carta precatória, bem como a guia de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias.
Realizado o pagamento, cumpra-se o ato deprecado. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de
origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0841814-48.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Embargte: Fabiana Lima Freixedelo - Epp
ADV: TATIANA LIMA FREIXEDELO (OAB 263534SP)
Intimação do r. despacho de fl. 13: “Vistos, Intime-se a parte autora pelo DJ, na pessoa de seu advogado, para recolher
as custas iniciais da presente carta precatória, bem como a guia de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias.
Realizado o pagamento, cumpra-se o ato deprecado. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de
origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0842177-35.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0816793-41.2018.8.12.0001) - Habilitação de Crédito Concurso de Credores
Reqte: Bruno Terence Romero e Romero Gonçalves Dias - Júlio Sérgio Greguer Fernandes
ADV: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS (OAB 9381/MS)
ADV: JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES (OAB 11540/MS)
Intimação da r. decisão de fl. 18: “Vistos, Determino o cancelamento da distribuição da presente “Habilitação de Crédito
Trabalhista”, visto que as certidões de créditos trabalhistas, ou sentença e documentos necessários, comprobatórios do crédito,
conforme a lei de falências e recuperações de empresas (Lei n.º 11.101/05), devem ser remetidas ao Administrador Judicial
por e-mail (cury@pcladvocacia.com.br), ou no endereço: Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS.
Assim, intime-se o subscritor da petição de fl. 01-04 para proceder na forma acima descrita e após, proceda-se ao cancelamento
da distribuição. Int.”
Processo 0843462-63.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Junto Seguros S.a
ADV: GLADIMIR ADRIANI POLETTO (OAB 21208/PR)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

231

ADV: FABIO JOSE POSSAMAI (OAB 21631/PR)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
f.28, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.
Processo 0843464-33.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Autor: Colunata Construtora e Incorporadora Ltda. - Réu: Velutex Indústria e Comércio de Tintas Ltda
ADV: JISELY PORTO NOGUEIRA BRAGA (OAB 280690/SP)
ADV: WANESSA DELLA PASCHÔA (OAB 320076/SP)
Intimação do r. despacho de fl. 49: “Vistos, Aguarde-se em Cartório a regularização do atendimento presencial para
designação da audiência. Int.”
Processo 0843552-71.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Diligências
Autor: Coned Construtora e Incorporadora Ltda
ADV: FRANCIELLE ANTUNES RODRIGUES (OAB 22507/SC)
Intimação do r. despacho de fl. 32: “Vistos, Intime-se a parte autora pelo DJ, na pessoa de seu advogado, para recolher
as custas iniciais da presente carta precatória, bem como a guia de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias.
Realizado o pagamento, cumpra-se o ato deprecado. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente ao juízo de
origem, com as homenagens de estilo. Int.”
Processo 0844356-39.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Banco do Brasil S/A - Réu: Paulo Sergio Lazarotto
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Vistos, Justiça paga. Cumpra-se servindo uma cópia como mandado. Intimação do autor do inteiro teor do r. despacho de
fl. 18, bem como, para que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente deprecata no estado em que se
encontra, providencie o RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, sendo necessária uma diligência para
cada ato (conforme provimento 96/2013 - art. 38). A emissão da Guia de Recolhimento deverá ser elaborada acessando o site
(tjms.jus.br), e seguindo os seguintes passos: no ícone esaj -\> identificar-se -\> custas processuais -\> custas de 1º grau -\>
diligências de oficial de justiça.

Vara Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual
JUÍZO DE DIREITO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DE MULTA CONDENATÓRIA CRIMINAL E FISCAL DA FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800051-09.2016.8.12.0001 (apensado ao Processo 0808955-86.2014.8.12.0001) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
Chamo o feito à ordem. Compulsando estes autos, verifiquei que, após determinada a complementação da garantia a ser
realizada no processo de execução fiscal apenso (fls. 28), a parte embargante acabou por efetuar o depósito em subconta
vinculada a estes embargos (comprovantes de fls. 33-35). Após o julgamento destes embargos e o início do cumprimento de
sentença, o embargante/executado realizou depósito do valor devido a título de honorários, porém, desta vez, na subconta
vinculada ao processo de execução fiscal, conforme certificado à fl. 187. Ocorre que tal valor (comprovante de depósito à fl.
175) já foi inclusive levantado nos autos da execução fiscal, para saldar valor remanescente do crédito fiscal lá executado. Por
outro lado, neste cumprimento de sentença, foi levantado o montante referente à complementação da garantia (comprovante
de depósito de fls. 33-35), conforme extrato da subconta juntado às fls. 190-191. 1. Nesse panorama, o valor transferido ao
fundo estadual destinado a honorários foi superior ao efetivamente devido de honorários neste cumprimento de sentença.
Por essa razão, o ora exequente deverá juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cálculo do valor dos honorários devidos
neste cumprimento até a data do depósito indicado à fl. 175 (02/04/2019), decotando-se o valor encontrado do montante já
levantado neste cumprimento de sentença (R$ 1.888,44), para quitar os honorários ora executados. 2. A quantia excedente
deverá ser utilizada, pelo Estado, para realizar o pagamento de eventual valor remanescente do crédito fiscal referente à CDA
n. 12736/2013, por meio de transferência administrativa do valor transferido ao fundo estadual de honorários para os cofres
estaduais. 3. Por fim, quitados os honorários ora executados e o crédito fiscal somado aos honorários devidos na execução
fiscal, restando ainda remanescente, tal montante deverá ser devolvido pelo Estado nos autos da execução fiscal n. 080895586.2014.8.12.0001, para ser levantado pela parte executada, após a quitação das custas processuais. 4. Transcorrido o prazo
recursal e pagas (com valores que seriam devolvidos à parte ora executada) ou inscritas eventuais custas, arquivem-se. 5.
Traslade-se cópia deste despacho para a execução fiscal apensa. Int. e cumpra-se.

Vara Execução Fiscal Municipal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0019684-93.2003.8.12.0001 (001.03.019684-2) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Marka Comercio de Veiculos Ltda
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
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de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0045597-77.2003.8.12.0001 (001.03.045597-0) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Joao Domingos de Almeida
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0049625-59.2001.8.12.0001 (001.01.049625-3) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Réu: Alexander Luz Brito
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0200524-30.2005.8.12.0001 (001.05.200524-1) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exectda: Petronilha Rita G. Antônio
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0206593-78.2005.8.12.0001 (001.05.206593-7) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Raquel de Lima e outro
ADV: JÚLIO CÉSAR MARQUES (OAB 11748/MS)
ADV: MARCO ANTÔNIO FERREIRA CASTELLO (OAB 3342/MS)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0222961-65.2005.8.12.0001 (001.05.222961-1) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: RAMAO ROTIQUILDE PAIM
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0242879-55.2005.8.12.0001 (001.05.242879-7) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS e outro - Exectdo: João Ferraz Neto
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
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Processo 0255782-25.2005.8.12.0001 (001.05.255782-1) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande - MS - Exectdo: ANTONIO DOS SANTOS MARTINS
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0272136-28.2005.8.12.0001 (001.05.272136-2) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande - MS - Exectdo: CICERO DE SOUZA
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo CivilLei 13.105/2015. Sem custas, nos termos do convênio firmado entre o TJMS e a municipalidade (PPJ Meta 3Lei Complementar
164 de 14.10.2010). Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal
para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação processual,
o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0276612-12.2005.8.12.0001 (001.05.276612-9) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS e outro - Exectda: COMPANHIA DE DESENV HAB E URBANO CDHU
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: CLAUDIA DE ARAUJO MELO (OAB 7384/MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo CivilLei 13.105/2015. Custas já recolhidas, nos termos do convênio 02.033/2014 firmado entre a Municipalidade e o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, referente ao programa “PPI 2014”. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente,
tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a sentença, ficando
dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem
como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente,
arquive-se.
Processo 0603556-12.2004.8.12.0001 (001.04.603556-8) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Comeva Comérc. de Veic. e Maquin. Ltda
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0606569-19.2004.8.12.0001 (001.04.606569-6) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Maria Cristina Aquino
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos informando a
quitação integral do débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso, julgo extinta a presente execução
fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Custas pelo executado, as
quais, no entanto, declaro solvidas, porquanto os documentos juntados comprovam o recolhimento na esfera administrativa, nos
termos do convênio firmado entre o TJ/MS e a Municipalidade. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente,
tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a sentença, ficando
dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem
como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente,
arquive-se.
Processo 0810284-60.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal
Autor: Igreja Evangelica de Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
Sentença de fls. 87-90: “Diante do acima posto julga-se procedente o pedido para anular os lançamentos de IPTU aos
exercícios de 2018 e 2019 (f. 44 e 45) para o imóvel da Rua Das Jóias, 120, Bairro Residencial Atlântico Sul, também conhecido
como Lote 13 da Quadra 11, objeto da Inscrição Municipal nº 0248301113-2. A autora não antecipou custas e o requerido é
isento. O requerido arcará honorários com 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico discutido, pelo fundamento do art.
85, §3º, I, do CPC, merecendo destaque na quantificação, ser este apenas um dentre muitos outros onde se repete a causa
de pedir e o fundamento, o que revela ampla reiteração sem nenhum ineditismo. Descabe ser observada a formula do art. 85,
§8º, do CPC. Acredita o juízo que a opção de individualizar em processos distintos, imóvel por imóvel, as dezenas de pedidos
idênticos tanto ao imposto como ao exercício de lançamento, tem o propósito de criar fisionomias de excepcionalidade para
atrair a forma subsidiária na fixação de honorários, o que contraria o evidente propósito do legislador quando instituiu a hipótese
em razão da equidade. A verificação disso é feita com a simples contagem dos recursos manejados pela parte em razão dos
honorários fixados em processos anteriores. Caso não haja recurso voluntário a remessa está dispensada pelo art. 496, §3º, II,
do CPC. Com as anotações, arquivem-se. P. R. I. C.”
Processo 0811482-98.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
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considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0811683-54.2020.8.12.0110 - Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal
Reqte: Alexandre de Siqueira Campos Lindenberg
ADV: DANIELE MINSKI DA SILVA (OAB 25095/MS)
ADV: ILKA MICHELE SANTOS BUENO PIPOLI (OAB 24218/MS)
Decisão de fls. 75-76: “Assim, no prazo único, promova-se a emenda com comprovação do recolhimento das custas, além
de comprovar o interesse de agir e ainda justificar a não incidência do prazo prescricional, sendo que em relação a última, a
não justificação será interpretada como admissão de contratação do pagamento do imposto em parcela anual única segundo
valor previamente ajustado com a Fazenda Pública. O desatendimento de qualquer delas implicará em pronto indeferimento da
inicial. Int.-se.”
Processo 0844384-07.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0047317-79.2003.8.12.0001) - Embargos à Execução
Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Mato Grosso do Sul
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
Despacho de fls. 43: “Vistos. Sabendo que o valor da causa nos embargos à execução deverá corresponder ao benefício
econômico pretendido pelo embargante, sendo que se corresponder ao montante integral do débito fiscal, deverá ser devidamente
atualizado até a data da propositura dos embargos à execução fiscal, intime-se o autor para que promova a emenda à inicial,
no prazo de 15 dias. Int. e Cumpra-se.”
Processo 0900333-50.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Matheus Ribeiro Pereira
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0900836-37.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Samir Nammoura
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0901351-09.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ailto Joaquim Maria
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0901594-50.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Rosa do Nascimento
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0901737-20.2011.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ailto Joaquim Maria
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
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Processo 0901749-58.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS e outro - Exectdo: Wanderly Silveira de Melo
ADV: DENIR DE SOUZA NANTES (OAB 7473/MS)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0901962-30.2017.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Elizabeth da Costa Weber
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Considerando o silêncio do exequente ante a manifestação do executado, e ainda, diante da informação obtida junto ao site
da prefeitura, onde é possível verificar a inexistência de débitos relativos a esta execução, julgo extinta a presente execução
fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado, restando
sua cobrança suspensa, eis que defiro a assistência judiciária gratuita. Levante-se a constrição judicial, se houver. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902020-62.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Engeomacq Empreendimentos e Participações Ltda
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902035-02.2017.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exectdo: Moacir Vieira Cardoso
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902405-73.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Leandro Silva de Paulo
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0902557-63.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS e outro - Exectda: Juliana Mendes Yule Vicente
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902576-30.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ubiratan Gois da Rocha Marinho
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: JÊNIFER DA SILVA VALÉRIO (OAB 18177/MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

236

implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902750-44.2017.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Arnaldo Quevedo de Oliveira
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902798-03.2017.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Eliane Aguilar de Andrade
ADV: GUSTAVO MENEZES ESPÍNDOLA (OAB 14470/MS)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902813-98.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectda: Rosangela Gomes da Silva
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0902882-43.2013.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Valfrido Ximenes
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0903710-29.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0903900-55.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Carlos Eduardo da Silva
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0904216-05.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Izael Dorado Bezerra
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
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com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0904397-06.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: A.P.R.
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0904403-76.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Enio Jose de Lima
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0904504-50.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0905024-78.2017.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Luiza Goncalves Dorado
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0905224-17.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Sergio Bastos Pires
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0905299-56.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Gustavo de Oliveira Kroll
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0905337-83.2010.8.12.0001 (001.10.905337-1) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Espólio de Jiro Tsuge
ADV: DENIR DE SOUZA NANTES (OAB 7473/MS)
ADV: EVANDRO PAES BARBOSA (OAB 430/MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
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informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0905431-16.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Juliana Mendes Yule Vicente
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0905464-74.2017.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Izael Doirado Bezerra
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0905643-37.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0905805-37.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Edson Aparecido de Sousa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0905824-82.2012.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Leandro Afonso Rabelo Dias
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0905924-95.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ailto Joaquim Maria
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0906093-82.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande - Exectdo: Isaias dos Santos Oliveira
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ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0906428-96.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Milton Pereira da Luz
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0906776-80.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Carlos Augusto Heck Dorneles
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0907091-50.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Francisco Alves Pereira
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0907790-41.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Angelo Mencia
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0908017-26.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Miguel Ferreira
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0908833-71.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Aparecido da Silva Ribeiro
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
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Processo 0908869-16.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Maria Helena Taveira da Silva
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0908880-79.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0909055-73.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Jose Ernesto dos Santos
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0909249-78.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exectdo: Margarida Leite Duarte
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0909384-51.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Enccon Engenharia Comercio e Construcoes Ltda
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0909648-05.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Sueli Akemi Ando
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0909746-87.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectda: Claudete Becker
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
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Processo 0909771-03.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0910158-23.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exectdo: Carlos Alberto Valencio de Souza
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0910165-73.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Bruno Justiniano Matos
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0910379-64.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Marcia Fechner de Pina
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0910708-13.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Valdecy Pereira Siqueira
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0911069-30.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Superpedido Comercial S/A
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0911197-50.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Fabio de Castro Goncalves
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
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implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0911333-13.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Rubens Xavier Rodrigues
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0911644-43.2016.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exectdo: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de Mato Grosso do Sul-cdhu/ms
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0911720-62.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Riller Demisque de Queiroz
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0911851-37.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Karina da Silva Roa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0911948-37.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Sandra Mara Ferreira Ferro
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0912041-97.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Marco Aurelio Alves da Silva
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0912168-35.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Marcos Daniel Ribeiro
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
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Processo 0912252-02.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Marilene Jesus Santo Davalo
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0912440-29.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Larcky Gestao e Participacao Ltda
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0912510-46.2019.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0912847-98.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Paulo Roberto Goncalves Franca
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0916520-02.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Maria Carmen da Silva
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0916887-26.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ramao Nunes
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0917158-35.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Hedge Desenvolvimento Urbano Ltda
ADV: LEONARDO FLORES SORGATTO (OAB 16258/MS)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: THAISE SIQUEIRA SORGATTO (OAB 25441/MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
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de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0918222-80.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Rodrigo Bastos de Melo
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0919424-92.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Nova Lago Azul Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0922929-91.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectda: Tomazia Porfiria Lianes Almada
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0923204-40.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Enio Jose de Lima
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0925043-76.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Albino Tomasi Filho
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0925239-46.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Juliana Mendes Yule Vicente
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0925658-90.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Elisa Paulino de Matos
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
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Processo 0926354-29.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Superpedido Comercial S/A
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0926865-27.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Norma Valdez
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0927016-90.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ailto Joaquim Maria
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0927761-70.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Eliane Aguilar de Andrade
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0927766-92.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Charles Dallamico
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: LEONARDO NUNES DA CUNHA DE ARRUDA (OAB 17005/MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento de
seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o
devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação processual, o
executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0928255-08.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ailto Joaquim Maria
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0928306-58.2011.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Jairo Rodrigues
ADV: ELIAS REGINALDO DA SILVA (OAB 425949/SP)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
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Processo 0928362-91.2011.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Sebastiana de Jesus Palma
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0928386-80.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Carmelito de Oliveira Silva
ADV: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI (OAB 164071/SP)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0928606-78.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Jackson Dyones de Almeida
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0928635-55.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Julio Hermes Nunes
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0929034-60.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ailto Joaquim Maria
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0929442-51.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Nivaldo Jose dos Santos
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0929835-97.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Aid Dias Ferreira
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
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Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930421-37.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930423-07.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930424-89.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930434-36.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930435-21.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930436-06.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Ivan Paes Barbosa
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0930570-33.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Elaine Aparecida Carvalho dos Anjos
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Sentença: “Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação
de Execução Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do
art. 485, VIII c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da
LEF, e à míngua de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado
em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a
contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando
formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0930746-12.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Laercio Vendruscolo
ADV: LAERCIO VENDRUSCOLO (OAB 6550/MS)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Considerando o silêncio do exequente ante a manifestação do executado, e ainda, diante da informação obtida junto ao site
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da prefeitura, onde é possível verificar a inexistência de débitos relativos a esta execução, julgo extinta a presente execução
fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo devedor. Levante-se
a constrição judicial, se houver. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0930753-77.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Larcky Sociedade de Credito Imobiliario Sa
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0931327-03.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0931472-06.2008.8.12.0001 (001.08.931472-8) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Orlanda Conceicao da Silva
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0932004-57.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Api Spe 39-planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos
Imobiliarios Ltda
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0932179-51.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Pedro Nicolau dos Santos
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0932427-90.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectda: Maria Carmen da Silva
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0932768-19.2015.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Angelo Mencia
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
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recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0933122-68.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Nelson Antunes Rodrigues
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0933286-53.2008.8.12.0001 (001.08.933286-6) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Shigeru Inoue
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo CivilLei 13.105/2015. Sem custas, nos termos do convênio firmado entre o TJMS e a municipalidade (PPJ Meta 3Lei Complementar
164 de 14.10.2010). Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal
para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação processual,
o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0933385-03.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exectdo: Altamiro Rodrigues Torres
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0933997-38.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Espolio de Vitorio de Souza
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0934200-20.2008.8.12.0001 (001.08.934200-4) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano Cdhu
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo CivilLei 13.105/2015. Custas já recolhidas, nos termos do convênio 02.033/2014 firmado entre a Municipalidade e o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, referente ao programa “PPI 2014”. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente,
tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a sentença, ficando
dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem
como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente,
arquive-se.
Processo 0936023-24.2011.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Financial Imobiliária Ltda
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0936054-29.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Guilherme Assis de Figueiredo
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
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Processo 0936825-07.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Peterson Rodrigo Zompero Santos
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0936964-56.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Dario Dias Teixeira
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0937291-98.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Espolio de Hiroshi Comatsu
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0938692-35.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Suiteberto de Lima Ortelhado
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0938861-22.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Luiz Pinto Sebastiao
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0940044-28.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Pedro Antonio Rodrigues Nobre
Posto isso, julgo extinta a presente execução fiscal pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo
Civil- Lei 13.105/2015. Custas pelo executado nas hipóteses em que a citação tenha se implementado. Na hipótese em que
não ocorreu a formação da relação processual, as custas correm pelo exequente, observando que se trata de ente isento
de seu pagamento. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao exequente, tendo em vista sua desistência do prazo
recursal. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Levante-se a constrição judicial, se houver. Publique-se a
sentença, ficando dispensada a contagem do prazo recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se
implementado, bem como quando formada a relação processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0940268-63.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Marcia Rodrigues Dias Assaf
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0940558-78.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Lucia Helena F de Oliveira Souza
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
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considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0944826-78.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Jose Aparecido da Silva
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
Em face do requerimento da petição retro, homologo a desistência do processo formulada nos autos da ação de Execução
Fiscal em que figuram as partes supra referidas. Julgo, em consequência, extinto o presente feito nos termos do art. 485, VIII
c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil Lei 13.105/2015. Sem custas e honorários, conforme art. 39 da LEF, e à míngua
de contrariedade. Levantem-se eventuais constrições judiciais existentes. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao
exequente, tendo em vista sua desistência do prazo recursal. Publique-se a sentença, ficando dispensada a contagem do prazo
recursal para o devedor nas hipóteses em que sua citação não tenha se implementado, bem como quando formada a relação
processual, o executado não tenha advogado constituído nos autos. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0946950-34.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Jose Aparecido da Silva
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0946959-93.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Jurimay Barbosa da Foncesa Gaspar
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB O/AB)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.
Processo 0948215-71.2020.8.12.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Campo Grande/MS - Exectdo: Rubens Alves da Silva e Cia Ltda - Epp
ADV: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS (OAB /MS)
ADV: ‘SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Vistos. Trata-se de execução fiscal em que figuram as partes supra referidas. O exequente manifestou-se nos autos
informando que o executado quitou integralmente o débito pleiteado nestes autos, requerendo a extinção do feito. Posto isso,
considerando que a citação não foi efetivada, julgo extinta a presente execução fiscal pelo fundamento do art. 485, VI cumulado
com art. 493, ambos do NCPC, destacando, entretanto, o reconhecimento do pagamento realizado. Sem custas, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/80. Dispensável a contagem do prazo. Recolham-se eventuais mandados pendentes de cumprimento.
Levante-se a constrição judicial, se houver. Decorrido o prazo e cumpridas as anotações, arquive. P.R.I.C.

Direção dos Juizados da Capital
Juizado Especial da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0045/2021
Processo 0808012-23.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e demais Sanções
Reqte: Lucas Rodrigues de Oliveira
ADV: FRANCISCO ROMERO JUNIOR (OAB 20579/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para Data: 22/02/2021 às 14:30h, a ser
realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0044/2021
Processo 0800967-02.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional por Tempo de Serviço
Autora: Ana Maria Pergo Borges
ADV: ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI (OAB 12195/MS)
ADV: LEANDRO AMARAL PROVENZANO (OAB 13035/MS)
ADV: CHADID PROVENZANO ADVOGADOS S/S (OAB 1115/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
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Processo 0807155-11.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Walter Lira Alves
ADV: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI (OAB 12330A/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
Processo 0816223-48.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Multa
Reqte: Deilson Araújo Santos
ADV: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI (OAB 12330A/MS)
ADV: ALAN ARRUDA VIGABRIEL (OAB 19358/MS)
ADV: SUEDI APARECIDA FARIAS PAULINO (OAB 24994/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
Processo 0817038-45.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Walney da Silva Alves
ADV: ALCEO SCHÜTZ JUNIOR (OAB 18717/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
Processo 0818916-05.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Certificado de Regularidade - FGTS
Reqte: Orlando Rodrigues Peralta
ADV: DANILO FERRO CAMARGO (OAB 15105/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
Processo 0820065-36.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos
e Décimos / VPNI
Reqte: Elaine Luzio Fernandes
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITTO (OAB 197909/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
Processo 0826095-60.2019.8.12.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Reforma
Autor: Carlos Aparecido Camargo
ADV: SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB 13492/MS)
Intimação da parte na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar e também manifestar-se
acerca do julgamento antecipado do mérito.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2021
Processo 0811971-70.2018.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Janduy Jacinto Soares
ADV: EDMAR SOARES DA SILVA (OAB 20047/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para Data: 23/02/2021 às 16:30h horas, a
ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2021
Processo 0808012-23.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e demais Sanções
Reqte: Lucas Rodrigues de Oliveira
ADV: FRANCISCO ROMERO JUNIOR (OAB 20579/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para Data: 22/02/2021 às 14:30h, a ser
realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0039/2021
Processo 0836983-88.2019.8.12.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Lucas Ribeiro Barros - Réu: Fundação de Apoio Ao Ensino, À Pesquisa e À Cultura do Estado de Mato Grosso do
Sul - Fapems e outro
ADV: LAÉRCIO ARRUDA GUILHEM (OAB 7681/MS)
ADV: JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAÚJO (OAB 20109/MS)
ADV: ROBSON DA SILVA JOSÉ DA ROCHA (OAB 23052/MS)
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ADV: THIAGO DA SILVA MARTINS (OAB 23890/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para Data: 22/02/2021 às 15:15h horas, a
ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0040/2021
Processo 0824151-91.2017.8.12.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Sergio Reginaldo de Souza - Réu: Sérgio Vilharga Angelo e outro
ADV: DENILTON BORGES LEITE (OAB 15426/MS)
ADV: JÉSSICA FERNANDES SANTOS BORGES LEITE (OAB 169968/MG)
ADV: ENIR PEREIRA BARBOSA DA SILVA FRANCO (OAB 23409/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para Data: 22/02/2021 às 16:00h, a ser
realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0042/2021
Processo 0817540-52.2018.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqdo: Banco Pan S.A. e outros
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE)
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 16380A/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para Data: 24/02/2021 às 13:00h, a ser
realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ HENRIQUE KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OMAR DANTAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0043/2021
Processo 0802172-32.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - CNH - Carteira Nacional de
Habilitação
Reqte: Weber Luciano de Medeiros
ADV: MANOEL EDUARDO SÁBIO (OAB 11185/MS)
Fica(m) a (s) parte(s) intimado(s) para comparecer(em) à audiência designada para o Data: 23/02/2021 às 14:15h, a ser
realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora
designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual, ficando ciente de que a contestação deverá ser apresentada até
a data da audiência de Instrução e Julgamento.

9ª Vara do Juizado Especial - Trânsito
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - TRÂNSITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000406-14.2019.8.12.0109 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Thais Velloso Cristaldo
ADV: DIEGO VIANNA (OAB 19904/MS)
III Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00, com encargos
moratórios como acima delineado. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, indevidos nesta fase (cf. Lei 9.099/95,
art. 55). Submeto a presente decisão à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da cit. Lei. Vistos, Homologo a
minuta de decisão elaborada pelo Sr. Juiz Leigo (f. 23-5), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos (cf. Lei n. 9.099/95,
art. 40). Tanto que promovida a respectiva execução, intime-se o executado para efetuar o pagamento da condenação, no prazo
de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no § 1º do art. 523 do n.CPC. R. I. Campo Grande, 13 de janeiro
de 2021 DJAILSON DE SOUZA Juiz de Direito
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Processo 0000434-79.2019.8.12.0109 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Rafael Matinez Cordeiro de Souza - Reqdo: Viação Cidade Morena Ltda
ADV: ANALI NEVES COSTA (OAB 14198/MS)
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
III Ante as razões expostas, na forma do art. 487, I, do nCPC, julgo-o improcedente. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto a presente decisão à apreciação do MM. Juiz de Direito. Campo Grande, 29 de abril de 2020 Karen Souza Cardoso
Bueno Juíza Leiga (assinado por certificação digital) Vistos, Homologo a minuta de decisão elaborada pela Sra. Juíza Leiga (f.
59-63), para que produza os seus jurídicos e legais efeitos (cf. Lei n. 9.099/95, art. 40). Arquivem-se. R. I. Campo Grande, 14 de
janeiro de 2021 DJAILSON DE SOUZA Juiz de Direito

1ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO VITOR LUIS DE OLIVEIRA GUIBO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA COVRE LINO SIMÃO BATISTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2021
Processo 0801638-88.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Aldo Mário de Freitas Lopes - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES (OAB 2679/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada
por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar
a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de qualquer das partes
não possuir telefone/computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou
não possuir meios de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e,
se possível luvas, mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:00
horas.
Processo 0805388-98.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Evelyn Caroline Gomes Martins de Souza - Reqdo: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
ADV: LUCIANO DA SILVA BURATTO (OAB 179235/SP)
ADV: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (OAB 19194O/MT)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada
por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar
a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de qualquer das partes
não possuir telefone/computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou
não possuir meios de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e,
se possível luvas, mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:30
horas.
Processo 0806997-19.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Ítalo Canzi - Natanieli Juliani Costa Amaral - Reqdo: Tam Linhas Aéreas S/A.
ADV: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JÚNIOR (OAB 7782/MS)
ADV: FABIO RIVELLI (OAB 18605A/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada
por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar
a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de qualquer das partes
não possuir telefone/computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou
não possuir meios de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e,
se possível luvas, mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:00
horas.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO VITOR LUIS DE OLIVEIRA GUIBO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA COVRE LINO SIMÃO BATISTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0002765-94.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Michele Hochmuller Casarin - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: ALIRIO DE MOURA BARBOSA (OAB 3787/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
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videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 13:30 horas.
Processo 0800056-53.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Fly Company Escola de Aviação Civil, Engenharia e Assessoria Aeronáutica Ltda.fly - Exectdo: Jean Jason de Lima
ADV: EMERSON DA SILVA SERRA (OAB 21197/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 23/02/2021, às 17:00 horas.
Processo 0801467-34.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: DNA das Pedras Granitos e Marmores Ltda - Reqda: Ana Cláudia Pereira Portela - Ana Cláuda Pereira Portela e outro
ADV: LAURO BECKMANN FERREIRA CABRAL (OAB 15409/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:15 horas.
Processo 0802268-47.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Ladislau Lima Sobrinho - Reqdo: Joselito Jorge
ADV: ROBERTO MEDEIROS FERRAZ (OAB 17845/MS)
ADV: MANOEL EDUARDO SÁBIO (OAB 11185/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 17:00 horas.
Processo 0802858-24.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Nilson Carvalho Vieira - Reqdo: Cassiano Barbosa Alves
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 13:45 horas.
Processo 0804246-64.2017.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
Exeqte: Maria Enir Nunes - Alanna Leguizamón Alves Pereira - Exectdo: Jose Marcos Dainez Sozzi
ADV: MARIA ENIR NUNES (OAB 3335/MS)
ADV: CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE (OAB 19053/MS)
ADV: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL (OAB 17895/MS)
ADV: ALANNA LEGUIZAMÓN ALVES PEREIRA (OAB 15424/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
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para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 13:15 horas.
Processo 0805200-08.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Ozuna e Gularte Comercio de Móveis Ltda - Reqdo: Flávio Arcenio Strohschein Nantes
ADV: VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA (OAB 17380/MS)
ADV: GILSON APARECIDO DA SILVA ARAKAKI (OAB 18713/MS)
ADV: RENAN GOMES E SILVA NÓBREGA (OAB 24604/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:30 horas.
Processo 0808965-84.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Kelly Cristiane Augusto Trindade - Reqda: Marcia de Matos
ADV: KELMA TOREZAN CARRENHO (OAB 11569/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 17:15 horas.
Processo 0809153-77.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Jairo da Silva - Reqda: Simone Cristina Goncalves Barbosa
ADV: HELTON LEVERMANN CARAMALAC (OAB 20142/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:45 horas.
Processo 0809544-32.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: Clínica Veterinária Ágape Ltda - Reqdo: Lucas da Silva Ferraz
ADV: EVALDO JÚNIOR FURTADO MESQUITA (OAB 12686/MS)
ADV: EDER ALVES DOS SANTOS (OAB 13147/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 17:00 horas.
Processo 0809673-37.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Patrizi & Patrizi LTDA - Patrizi Tecnologia - Reqdo: Rafael Martins Veron 00363598154
ADV: LAÍS MAGDA DA SILVA ULBRECHT PATRIZI (OAB 17507B/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 17:30 horas.
Processo 0809715-86.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Cris Daiane de Barros - Reqda: Luana de Almeida dos Santos
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ADV: JOSÉ ROBERTO BRAGA DA SILVA (OAB 362242/SP)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 17:15 horas.
Processo 0810088-20.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Fábio Pereira do Vale Machado - Reqdo: Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda
ADV: ELVIO GUSSON (OAB 6722B/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:45 horas.
Processo 0810215-55.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Quitação
Reqte: Vitorio Eduardo de Souza Viel - Reqdo: Z. F. Comércio de Peças Eireli ME
ADV: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL (OAB 17895/MS)
ADV: CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE (OAB 19053/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 17:00 horas.
Processo 0811731-13.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos e Títulos de Crédito
Reqte: Pasqualotto Confecções Ltda - Reqda: Ana Claudia de Almeida Marques
ADV: DOMINGA ALHENIR SIQUEIRA ROCHA BRITO (OAB 6232/MS)
ADV: HICARO BARBOSA BRITEZ (OAB 23779/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:45 horas.
Processo 0812448-25.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Mari Neli Doria - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRGIO SILVA MURITIBA (OAB 8423/MS)
ADV: JOÃO PEDRO NOGUEIRA JIN (OAB 21743/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 14:30 horas.
Processo 0813183-58.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Condomínio Residencial Parque Castello Di Napoli - Exectdo: Ander Avelino Magalhães Santos
ADV: LEANDRO MACHADO DE SOUZA LOBO (OAB 22164/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
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videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:00 horas.
Processo 0813505-15.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: José Pedro Tavares da Silva - Reqdo: Energisa S.A.
ADV: RODRIGO SOARES MALHADA (OAB 18287/MS)
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
ADV: NATHASCA GUEDES DE OLIVEIRA (OAB 17309/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:30 horas.
Processo 0815732-41.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: Bichos e Mimos Clínica Veterinária Eireli - Reqda: Marta Inacio dos Santos
ADV: EVALDO JÚNIOR FURTADO MESQUITA (OAB 12686/MS)
ADV: EDER ALVES DOS SANTOS (OAB 13147/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:30 horas.
Processo 0816523-10.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: New Life Industria e Comércio LTDA - Reqda: Debora Cristina Espindola Siqueira
ADV: ANDRÉ THEODORO QUEIROZ SOUZA (OAB 17017/MS)
ADV: JOSE AMILTON DE SOUZA (OAB 4696/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 14:45 horas.
Processo 0818250-04.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Izabel Cristina Budib Poleto - Reqdo: FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
ADV: LEANDRO CÉSAR POTRICH (OAB 13031/MS)
ADV: DANIELA GOMES GUIMARAES (OAB 8701/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:00 horas.
Processo 0819636-69.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda -EPP - Exectda: Bianca Dias dos Santos
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 14:00 horas.
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Processo 0819638-39.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda -EPP - Exectda: Brenda Machado Marques Breschi
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 14:15 horas.
Processo 0819786-50.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Fonte Pura Comércio de Purificadores de Agua LTDA EPP - Reqda: Neuza da Silva
ADV: ELAINE CORREIA PEREIRA (OAB 15228/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:15 horas.
Processo 0819947-60.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Cemitério Jardim da Paz Ltda - Pax São João Batista Ltda ME - Reqda: Jocely Carneiro de Souza
ADV: MARIA APARECIDA PAULA DIAS (OAB 20543/MS)
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 15:45 horas.
Processo 0820708-91.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Noemia Azato - Reqdo: Antonio Carlos Arruda Ribeiro - Rosangela de Souza
ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN (OAB 3556/MS)
ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR (OAB 16956/MS)
ADV: THIERRY DE CARVALHO FARACCO (OAB 25695/MS)
Intimação das partes através de seus advogados de que foi designada audiência de conciliação a ser realizada por
videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a
página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu onde estão disponibilizados os links de acesso das salas
virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas - Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. No caso de não possuir telefone/
computador que suporte o acesso (não for um smartphone ou seja um telefone sem acesso a internet) ou não possuir meios
de acesso a internet, deverá comparecer na sede do CIJUS, na data e hora marcados usando máscara e, se possível luvas,
mantendo distância mínima de 1,5m das demais pessoas no recinto. Data da audiência 22/02/2021, às 16:15 horas.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO F.V. DE ANDRADE NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA COVRE LINO SIMÃO BATISTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2021
Processo 0006160-31.2019.8.12.0110 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Calúnia
Ré: Rafaela Amado Vera - Vítima: Renildo Espírito Santo Batista
ADV: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO (OAB 12394/MS)
ADV: RONEI ROSA DA CRUZ (OAB 13934/MS)
Intimação, para que compareça à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 05/02/2021, à 14h45 (pág.
245) a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e
hora designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os
links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em
que sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO VITOR LUIS DE OLIVEIRA GUIBO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA COVRE LINO SIMÃO BATISTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2021
Processo 0002443-74.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Gabriela Chueriy de Oliveira
ADV: JAKELYNE DE FREITAS FERREIRA (OAB 22312/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada dos mandados retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0004297-11.2017.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Ananias Alves Barbosa
ADV: FERNANDO DA SILVA (OAB 19306/MS)
ADV: MARIO VICTOR GONZALES BRITEZ (OAB 21094/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0005052-64.2019.8.12.0110 (processo principal 0808699-39.2016.8.12.0110) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Perdas e Danos
Reqte: Campo Grande Sistemas de Segurança Ltda - ME (New Line)
ADV: ANA PAULA ARNAS DIAS (OAB 20855/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0012800-50.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Sandra Alma Boabaid Amado ME
ADV: ANA LIDIA OLIVIERI DE OLIVEIRA MAIA (OAB 9278/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0014554-61.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Sandra Alma Boabaid Amado ME
ADV: ANA LIDIA OLIVIERI DE OLIVEIRA MAIA (OAB 9278/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0014916-63.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Sandra Alma Boabaid Amado ME
ADV: ANA LIDIA OLIVIERI DE OLIVEIRA MAIA (OAB 9278/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0800108-83.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Escola Carrossel Novo Estilo Ltda - EPP
ADV: JOSÉ GILBERTO MARTINS MANVAILER (OAB 12322/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada dos mandados retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0800160-48.2020.8.12.0109 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Auto Posto Aliança Ltda
ADV: OSVALDO PIMENTA DE ABREU (OAB 10017/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0800498-53.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Paulo Belarmino de Paula Júnior
ADV: PAULO BELARMINO DE PAULA JÚNIOR (OAB 13328/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0800765-88.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Residencial Jose de Alencar I
ADV: ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 24389A/MS)
ADV: BARBARA HELENE NACATI GRASSI (OAB 12466/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0802284-40.2016.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Condomínio
Reqte: Condomínio Residencial 31 de Março - Reqdo: Nedson Bueno Barbosa
ADV: OSMAR CARDOSO DA SILVA (OAB 13900/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0802532-64.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Zenóbio dos Santos
ADV: ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 24389A/MS)
ADV: BARBARA HELENE NACATI GRASSI (OAB 12466/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0803334-96.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Orlando Vasques
ADV: JOSÉ FERREIRA GONÇALVES (OAB 14460/MS)
ADV: GUSTAVO RIBEIRO CAPIBARIBE (OAB 22304/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
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Processo 0803397-87.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: ABC Serviços e Comércio de Oxigênio LTDA ME
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0804260-43.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Karina Barem de Magalhães Correa
ADV: ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA (OAB 15470O/MT)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0804300-59.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento
Exeqte: Stilo A Card Gestão de Cartoes e de Crédito Ltda-epp
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0805377-69.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Ferreira & Bombarda Ltda - ME
ADV: BRUNO FRANCISCO FERREIRA (OAB 58131/PR)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0805864-39.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cláudio Roberto Tonol
ADV: CLÁUDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0806067-69.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Centro Educacional Construindo o Saber Ltda - ME
ADV: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA (OAB 12489/MS)
ADV: VÂNYA DA SILVA SANTOS (OAB 21707/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0806071-38.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Jacqueline Parente Lins
ADV: ROSSANA CRISTINA DA SILVA LOPES (OAB 150847/RJ)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0806363-57.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Rinaldo Gonçalves
ADV: RODOLFO EVARISTO TEIXEIRA (OAB 11205/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0806542-54.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Reqte: Jose Eduardo Goncalves
ADV: YU KEIKO TOUMA SALLES (OAB 19658/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada dos mandados retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0806771-14.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
Reqte: Fly Company Escola de Aviação Civil Ltda - Me
ADV: EMERSON DA SILVA SERRA (OAB 21197/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0806908-30.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Cecamp Sistema de Ensino Ltda
ADV: ANDRÉ LUIZ TANAHARA PEREIRA (OAB 11253/MS)
ADV: MARCIO MESSIAS DE OLIVEIRA (OAB 10217/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0807103-78.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Marcelo Alves de Jesus
ADV: FLAVIO GABRIEL SILVA OLIVEIRA (OAB 22920/MS)
ADV: LEANDRO AMARAL PROVENZANO (OAB 13035/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0807649-07.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Exceller Contabilidade e Assessoria Empresarial Eireli EPP
ADV: JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAÚJO (OAB 20109/MS)
ADV: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO (OAB 15320/MS)
ADV: ROBSON DA SILVA JOSÉ DA ROCHA (OAB 23052/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0807959-13.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento
Exeqte: Batista & Cabreira Ltda - ME
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ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOURERO VALIENTE (OAB 21623/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0807978-48.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condominio Residencial 13 de Maio
ADV: ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 24389A/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0807984-55.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condominio Residencial 13 de Maio
ADV: ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 24389A/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808187-17.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Nalberto Martins - Edicleia Ferreira Andrade
ADV: ANDRÉ THEODORO QUEIROZ SOUZA (OAB 17017/MS)
ADV: JOSE AMILTON DE SOUZA (OAB 4696/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808525-88.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais
Reqte: Condomínio Residencial Beladona
ADV: JAQUELINE TONINI (OAB 69506/PR)
ADV: LÍLIAN D’ARC RAMOS SAMPAIO (OAB 18687/MS)
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808578-69.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Rozário e Guimarães Ltda ME
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808713-52.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Dale Sorvetes Ltda - EPP
ADV: EDLAINE NAIARA LOURERO VALIENTE (OAB 21623/MS)
ADV: KAMILA DOS SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA (OAB 22441/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808815-06.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: Campo Grande Rent a Car Ltda ME
ADV: LILIAN RIBEIRO GOMES (OAB 12679/MS)
ADV: CLÁUDIO SANTOS VIANA (OAB 12372B/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808823-80.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Gerson Luciano Walther
ADV: CHRISTIAN MENDONZA MARQUES (OAB 21652/MS)
ADV: THAIS MARQUES CAVALCANTE (OAB 21141/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0808867-70.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Helio Fernandes Alves - Exectdo: M Saravy Soares Neto Acessorios - ME
ADV: GUILHERME EUCLERIO DE LIMA NETO (OAB 18319/MS)
ADV: ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR (OAB 18844/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809033-05.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Exeqte: Dismoto Distribuidora de Moto Ltda - SANDRA ANTONIA RIBEIRO
ADV: GILSON FREIRE DA SILVA (OAB 5489/MS)
ADV: GILMAR MONTEIRO PEREIRA (OAB 3504/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809340-85.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Residencial Panambi
ADV: ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR (OAB 13494/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809418-79.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Tiego Pires de Albuquerque - Reqda: Janicleia Rodrigues da Silva
ADV: RODOLFO LESSA DO VALLE (OAB 18531/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
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Processo 0809539-44.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Centro Educacional Fennix Eireli - Exectda: Vanessa Lopes Peixoto - Leandro Quintana
ADV: LAUDSON CRUZ ORTIZ (OAB 8110/MS)
ADV: ELCIO PAES DA SILVA (OAB 22514/MS)
ADV: JEFERSON RAVANELLO (OAB 23337/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada dos mandados retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809761-75.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Altamir Souza
ADV: MÁRCIO JOSÉ DA CRUZ MARTINS (OAB 7668B/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809790-96.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Vânia Aparecida Pereira de Souza
ADV: WAGNER DE CONTIS LIMA (OAB 23277/MS)
ADV: GUILHERME EUCLERIO DE LIMA NETO (OAB 18319/MS)
ADV: ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR (OAB 18844/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809854-38.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Unicam Ensino Profissional - EPP
ADV: JORCELINO PEREIRA NANTES JUNIOR (OAB 16453/MS)
ADV: ALEXANDRE JACQUES COSTA GLAYCHMAN (OAB 16570/MS)
ADV: FERNANDO SIRUGI DE SOUZA (OAB 18043/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0809856-08.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Unicam Ensino Profissional - EPP
ADV: JORCELINO PEREIRA NANTES JUNIOR (OAB 16453/MS)
ADV: ALEXANDRE JACQUES COSTA GLAYCHMAN (OAB 16570/MS)
ADV: FERNANDO SIRUGI DE SOUZA (OAB 18043/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0810477-39.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Nota de Crédito Comercial
Exeqte: AS Soluções em Logística Ltda (Só Sal)
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0811098-02.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Wander Barbosa
ADV: DANIEL DE FREITAS MACIEL REZENDE (OAB 21290/MS)
ADV: ALLANVICTOR CALDEIRA SOUZA (OAB 19382/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0811413-35.2017.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Ferri e Lima Ltda - ME
ADV: FÁBIO NOGUEIRA COSTA (OAB 8883/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0811803-68.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Lucas Domingues de Almeida ME
ADV: IASMIN DE SIQUEIRA COUTINHO (OAB 17472/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0812104-15.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Obrigações
Reqte: DRB Distribuidora Ltda - EPP
ADV: RAFAEL ALMEIDA SILVA (OAB 14255/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0812368-32.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento
Exeqte: Energia Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental - Eireli - Me
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0812996-55.2017.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento
Exeqte: João Victor Rodrigues do Valle
ADV: YARA LUDMILA BARBOZA CABRAL (OAB 17708/MS)
ADV: KELLY LUIZA FERREIRA DO VALLE (OAB 13676/MS)
ADV: GABRIEL CASSIANO DE ABREU (OAB 15511/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
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Processo 0813043-92.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Jorge Ricardo Marques
ADV: JULIANO MATEUS DALLA CORTE (OAB 10775/MS)
ADV: RAPHAEL JOAQUIM GUSMÃO (OAB 13671/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0813111-71.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Vithal Academia Eireli - Me
ADV: CAIO LUIZ DE AVELAR GOMES (OAB 23095/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0813121-23.2017.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Parque Castelo de Mônaco
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0813821-91.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Viz Leather Artesanato e Processamento - Eireli
ADV: THAISE SIQUEIRA SORGATTO (OAB 25441/MS)
ADV: LEONARDO FLORES SORGATTO (OAB 16258/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0814048-52.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Ely Ayache
ADV: STHEVEN OURIVEIS RAZUK (OAB 11697/MS)
ADV: JOSÉ MACIEL SOUSA CHAVES (OAB 11255/MS)
ADV: VINÍCIUS BONFIM BRANDÃO DE SOUZA (OAB 20400/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0814716-23.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Alexandre Calazans de Souza
ADV: DANIEL SCHUINDT FALQUEIRO (OAB 10678B/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0814840-69.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Kléber Moreno Soncela - Thiago Rosi dos Santos
ADV: KLÉBER MORENO SONCELA (OAB 14145/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0816587-88.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Leonardo Luiz Fioravante
ADV: THIAGO DA COSTA QUEIROZ DAURIA (OAB 15997/MS)
ADV: MAURO LUIZ MARTINES DAURIA (OAB 4424/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0817202-15.2017.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Jader Evaristo Tonelli Peixer
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: LEONARDO PEDRA DOS SANTOS (OAB 17885/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada dos mandados retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0817590-78.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Rosa da Silva Gonzales
ADV: PAULO ROBERTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 2524B/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0817912-98.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Fly Company Escola de Aviação Civil Ltda - ME
ADV: EMERSON DA SILVA SERRA (OAB 21197/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0818218-67.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: R.R.
ADV: ROSANE ROCHA (OAB 10285/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0818520-96.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Execução Contratual
Exeqte: Rosely Coelho Scandola
ADV: ROSELY COELHO SCANDOLA (OAB 1706/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0818530-09.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Leandro Pacheco de Miranda
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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ADV: LEANDRO PACHECO DE MIRANDA (OAB 21351/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0818560-78.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Reqte: Ishikawa e Cia Ltda
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0818678-83.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Jose David Cardoso
ADV: ADILAR JOSÉ BETTONI (OAB 7843/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada dos mandados retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0818813-95.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Stilo A Card Gestão de Cartões e de Crédito Ltda
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0821464-37.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Clínica Veterinária Pet Vida Ltda
ADV: RICARDO AUGUSTO NASICMENTO PEGOLO DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB 9938/
MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a juntada do mandado retro, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO F.V. DE ANDRADE NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA COVRE LINO SIMÃO BATISTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2021
Processo 0004054-62.2020.8.12.0110 - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito
Vítima: Viação São Francisco
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
Intimação, para que compareça à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 05/03/2021, às 14h30 (pág.
69) a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e
hora designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os
links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em
que sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual.
Processo 0004141-18.2020.8.12.0110 - Termo Circunstanciado - Leve
Vítima: João Guanes
ADV: RITA DE CÁSSIA FUENTES LUZ SUENAGA (OAB 13876B/MS)
ADV: LILIAM VERONESE (OAB 18584/MS)
Intimação, para que compareça à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 26/02/2021, às 14h30 (pág.
92) a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e
hora designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os
links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em
que sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual.
Processo 0021555-36.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes Resultante de Preconceito
de Raça ou de Cor
Réu: Benedito de Paula Filho
ADV: RODOLFO EVARISTO TEIXEIRA (OAB 11205/MS)
Intimação, para que compareça à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 26/02/2021, à 13h45 (pág.
445) a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e
hora designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os
links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em
que sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual.
Processo 0043369-70.2019.8.12.0001 - Termo Circunstanciado - Ameaça
Vítima: Viação Cidade Morena Ltda e outro
ADV: FELIPE BARBOSA DA SILVA (OAB 15546/MS)
Intimação, para que compareça à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 19/02/2021, às 14h30 (pág.
153) a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e
hora designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os
links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em
que sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual.
Processo 0813193-41.2020.8.12.0001 - Termo Circunstanciado - Difamação
Reqte: A. Marques de Souza
ADV: ARTHUR TERUO ARAKAKI (OAB 3054/TO)
Intimação, para que compareça à audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 19/02/2021, às 14h45 (pág.
73) a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e
hora designados, acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, onde estão disponibilizados os
links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida, clicar no botão ao lado da vara em
que sua audiência será realizada para ter acesso à sua sala virtual.
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2ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2021
Processo 0803855-07.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Resolve Prestação de Serviços Asseio e Conservação Eireli - Reqdo: Condomínio Residencial Sitiocas IV
ADV: JOSÉ CARLOS DUARTE BARROS (OAB 20382/MS)
ADV: MARCELO DE OLIVEIRA AMORIN (OAB 14855/MS)
ADV: MICHELLE MARQUES TABOX GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 13130/MS)
Ficam as partes intimadas do retorno dos presentes autos da Turma Recursal, bem como para requerer o que de direito no
prazo de 05(cinco) dias, sob pena de remessa dos presentes autos ao arquivo.
Processo 0805882-31.2018.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações
Reqte: Iriane Peviani Nascimento - Reqdo: Janaína Lima Andrade - ME - Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
ADV: FERNANDA FARIAS FEROLDI NEUWIRTH (OAB 21081/MS)
ADV: MATEUS ALQUIMIM DE PÁDUA (OAB 163461O/SP)
ADV: ANGELO DE OLIVEIRA SPANO (OAB 314472/SP)
ADV: MATHEUS NEUWIRTH (OAB 17817/MS)
ADV: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO (OAB 11328B/MS)
Ficam as partes intimadas do despacho de f. 404: Atento ao teor da certidão de f. 403, intime-se a exequente para, em
5 (cinco) dias, juntar aos autos procuração com poderes específicos para receber e dar quitação em nome da sociedade de
advogados João Magno Advogados S/S. I.
Processo 0807351-44.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Everton Aparecido Mariano - Reqdo: Banco Santander (Brasil) S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: JAIR FERREIRA DA COSTA (OAB 11675B/MS)
Vistos etc. Por tempestivo (f. 369), recebo o recurso (fls. 350/363) tão somente no efeito devolutivo, ante a ausência de
indício de risco de dano irreparável ao recorrente. Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, em 10 (dez)
dias. Após decurso de prazo, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal. I.
Processo 0808972-76.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Prof Arassuay Gomes de Castro - Exectda: Aparecida Catarino dos Santos Batista
ADV: THIAGO JOVANI (OAB 11736/MS)
ADV: VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA (OAB 17380/MS)
ADV: AFONSO NÓBREGA (OAB 5217/MS)
Ficam as partes intimadas do despacho de f. 65: “Vistos etc. Atento ao teor da certidão do oficial de justiça de f. 64, intime-se
a Dra. Valda Maria Garcia Alves Nóbrega para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço da executada. Na hipótese
de não manifestar-se, deverá, no mesmo prazo, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo (art. 53,
§4º, da Lei 9.099/95). I.”
Processo 0809906-34.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Natalia Duarte Nolasco - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: ALIRIO DE MOURA BARBOSA (OAB 3787/MS)
ADV: JOÃO PAULO PEQUIM TAVEIRA (OAB 21321/MS)
Vistos etc. Por tempestivo e preparado (f. 112), recebo o recurso (fls. 99/108) tão somente no efeito devolutivo, ante a
ausência de indício de risco de dano irreparável à recorrente. Intime-se a recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões,
em 10 (dez) dias. Após decurso de prazo, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal. I.
Processo 0810170-51.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Gelson Antonio da Silva - Reqdo: Associacao de Protecao Veicular e Serviços Sociais (Apvs Brasil)
ADV: JOSÉ EDUARDO ALVES DA SILVA (OAB 20527/MS)
ADV: FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR (OAB 125588/MG)
ADV: PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA (OAB 164025/MG)
Ficam as partes intimadas do retorno dos presentes autos da Turma Recursal, bem como para requerer o que de direito no
prazo de 05(cinco) dias, sob pena de remessa dos presentes autos ao arquivo.
Processo 0812220-50.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Leozitor Floro de Souza - Reqda: Banco Itaucard S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: PAULO ROBERTO PINTO DE SOUZA (OAB 14262/MS)
ADV: PAULO ROBERTO NEVES DE SOUZA (OAB 4417B/MS)
ADV: JUSCELINO HENRIQUE DE CAMARGO WEINGARTNER (OAB 12274/MS)
Ficam intimadas as partes da decisão de f. 242: “Vistos etc. Por tempestivo e preparado (f. 241), recebo o recurso (fls.
231/237) tão somente no efeito devolutivo, ante a ausência de indício de risco de dano irreparável ao recorrente. Intime-se o
recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, em 10 (dez) dias. Após decurso de prazo, remetam-se os autos à Eg. Turma
Recursal. I.”
Processo 0814293-92.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Joanice Santos da Silva - Reqdo: Vinicius Roberto da Silva Castro - Serasa S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JÂNIO HERTER SERRA (OAB 6758/MS)
ADV: ANNELISE ARRUDA ADAMES (OAB 17221/MS)
ADV: LUMA RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 25712MS)
Ficam as partes intimadas do despacho de f. 146: “Vistos etc. Indefiro o requerimento de requisição de informações (fls.
144/145), por entender não caber ao Poder Judiciário diligência de responsabilidade e interesse de qualquer das partes. Intimese a autora para, em 5 (cinco) dias, indicar o atual endereço do réu Vinicius Roberto da Silva Castro, sob pena de extinção do
processo. I.”
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO F.V. DE ANDRADE NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO MARCOS SILVA LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2021
Processo 0807501-25.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Eliana Cezar Silveira - Reqdo: Link Travel Brasil Viagens e Turismo Ltda - MSC Cruzeiros do Brasil Ltda
ADV: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO (OAB 5124/MS)
ADV: IZABELA RUCKER CURI BERTONCELLO (OAB 20742A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/05/2021, às 15:00 horas.
Processo 0809742-69.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Stilo A Card Gestão de Cartões e de Crédito LTDA - Reqdo: Renata Ferreira da Silva
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOURERO VALIENTE (OAB 21623/MS)
ADV: WERTHER SIBUT DE ARAÚJO (OAB 20868/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO JUNIOR (OAB 14447/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/05/2021, às 15:30 horas.
Processo 0810124-62.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custas
Reqte: Luciana Branco Vieira - Reqdo: C.A.C.N.
ADV: LUCIANA BRANCO VIEIRA (OAB 4975/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/05/2021, às 16:30 horas.
Processo 0810662-77.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial
Reqte: As Soluções Em Logística Ltda (Só Sal) - Reqdo: Vidomar Nunes de Miranda Neto
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: THAIS BUENO DOS SANTOS (OAB 22319/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOURERO VALIENTE (OAB 21623/MS)
ADV: WERTHER SIBUT DE ARAÚJO (OAB 20868/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
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a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/03/2021, às 15:30 horas.
Processo 0813981-19.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: Clínica Veterinária Ágape Ltda - Reqda: Deluzy Cristina Verão Rodrigues
ADV: EVALDO JÚNIOR FURTADO MESQUITA (OAB 12686/MS)
ADV: EDER ALVES DOS SANTOS (OAB 13147/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/05/2021, às 16:00 horas.
Processo 0814063-50.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Julianne de Souza Espindola - Reqda: Xiu Wu
ADV: CELIO NORBERTO TORRES BAES (OAB 8078/MS)
ADV: ENIR PEREIRA BARBOSA DA SILVA FRANCO (OAB 23409/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/05/2021, às 17:00 horas.
Processo 0814089-48.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Valnir Bispo da Silva - Reqdo: Taf Gestão Em Serviços de Limpeza Eireli
ADV: ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA (OAB 24728/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/05/2021, às 13:30 horas.
Processo 0814448-95.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Marluci Morbi Gonçalves Beal - Sandro Beal - Reqdo: Gol linhas Áereas Inteligentes S.A.
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ADV: ANDRE ANTUNES GOSTON (OAB 201415/RJ)
ADV: KIVAN AGUIAR DE MOARES NETO (OAB 202894/RJ)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/05/2021, às 15:00 horas.
Processo 0815527-12.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Luiza Pollak - Reqdo: T4F Entretenimento S.A.
ADV: PAULO ROGERIO POLLAK (OAB 10028/MS)
ADV: FABIANA DUTRA RODRIGUES POLLAK (OAB 21342/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/05/2021, às 14:30 horas.
Processo 0818804-70.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: B & K Calçados Ltda ME - Exectdo: Odilson Figueiredo Gomes
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 07/05/2021, às 13:30 horas.
Processo 0819793-42.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Eliany Mary Guimarães dos Santos - Exectdo: Eli Silva Cruz
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/05/2021, às 14:00 horas.
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3ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0814191-07.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Nilza Lemes do Prado
ADV: NILZA LEMES DO PRADO (OAB 11669/MS)
Fica a parte credora intimada para, querendo, impugnar os embargos à execução de fls.62/87 no prazo de 10 (dez) dias.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO ELISABETH ROSA BAISCH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EVANDRO KENJI NAKAMURA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0818879-12.2019.8.12.0110 - Cumprimento Provisório de Sentença - Pagamento
Exeqte: Kza Forte Imóveis Ltda.
ADV: MARCUS VINICIUS BOAÇALHE (OAB 20964B/MS)
Intimação da parte exequente para manifestar-se acerca da devolução do alvará, constando: BANCO OU AGENCIA DA
CONTA DE CREDITO INVALIDOS.
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO ELISABETH ROSA BAISCH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EVANDRO KENJI NAKAMURA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0011705-82.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Yuri César Novais Magalhães Lopes - Reqdo: Tim S/A.
ADV: DAVI NOGUEIRA LOPES (OAB 10330B/MS)
Intimação do patrono da parte exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos procuração com poderes
específicos para dar e receber quitação.

5ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0000078-33.2018.8.12.0105 - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Conjunto Residencial Mares do Sul - Exectda: Daniela Possarpp Lopes
ADV: MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA (OAB 13216/MS)
ADV: PAULO SERGIO LELLIS DA COSTA (OAB 24100/MS)
Intimação da parte exequente do despacho de f. 94: “Vistos, etc. Esclareça o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, a
petição de f. 90-93, se pretende a liberação do valor bloqueado em favor do condomínio ou em favor da advogada (f. 92), como
pagamento de honorários. Intime-se.”
Processo 0800021-59.2021.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Unitrading Incorporações Ltda
ADV: SILVIO FERNANDO DEGASPARI (OAB 5569B/MS)
Intimação da parte autora da certidão de f. 33, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito.
Processo 0800028-51.2021.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cancelamento de vôo
Reqte: Gabriela Isabelle Rossi
ADV: CARLOS EDUARDO GONZALES DE OLIVEIRA (OAB 18502/MS)
Intimação da parte autora da certidão de f. 128, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito.
Processo 0800042-35.2021.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Cid Zuppo Porto
ADV: THALITA PAIM DE LIMA (OAB 23364/MS)
ADV: ELEUDI NARCISO DA SILVA (OAB 21684/MS)
Intimação da parte autora da certidão de f. 16, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito.
Processo 0800171-40.2021.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Flávio Pereira Rômulo
ADV: JOSEANE KADOR BALESTRIM (OAB 16086/MS)
Intimação da decisão de fls. 14-15: “(...) Assim, por ora, indefiro o pedido de tutela antecipada. Considerando os impactos
decorrentes da pandemia do Covid-19 e os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente informalidade, economia
processual e celeridade, com fundamento no §2º, do artigo 22, da Lei 9.099/95, incluído pela Lei 13.994/2020, redesigne-se
a audiência de conciliação, que será realizada por videoconferência, por intermédio dos recursos tecnológicos disponíveis.
Na atual utilização do sistema Microsoft Teams, resta consignado que para fins de acompanhamento da sessão, as partes e
advogados deverão no dia e horário designado acessar o link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e entrar na sala
virtual de Audiências da 5ª Vara do Juizado Especial Central. Caso as partes tenham dúvidas relacionadas ao referido sistema,
poderão também visualizar os tutoriais disponibilizados pelo TJMS no link: https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.
action?pageId=191892676 Cite-se e intimem-se as partes. Se a parte não tiver acesso a suporte técnico para participar da
audiência, deverá informar tal situação nos autos (o que poderá ser feito por ligação ao Cartório - (67) 98478-2188/3317-8590),
hipótese em que será intimada a comparecer na sala de videoconferência do Cijus no dia e horário designados para a audiência.
Às providências.”
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Processo 0800176-62.2021.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Raysa Muriel Silva
ADV: ALEX DA LUZ BENITES (OAB 19591/MS)
Intimação da decisão de fls. 51-52: “(...) Assim, por ora, indefiro o pedido de tutela antecipada. Considerando os impactos
decorrentes da pandemia do Covid-19 e os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente informalidade, economia
processual e celeridade, com fundamento no §2º, do artigo 22, da Lei 9.099/95, incluído pela Lei 13.994/2020, designe-se
a audiência de conciliação, que será realizada por videoconferência, por intermédio dos recursos tecnológicos disponíveis.
Na atual utilização do sistema Microsoft Teams, resta consignado que para fins de acompanhamento da sessão, as partes e
advogados deverão no dia e horário designado acessar o link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e entrar na sala
virtual de Audiências da 5ª Vara do Juizado Especial Central. Caso as partes tenham dúvidas relacionadas ao referido sistema,
poderão também visualizar os tutoriais disponibilizados pelo TJMS no link: https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.
action?pageId=191892676 Cite-se e intimem-se as partes. Se a parte não tiver acesso a suporte técnico para participar da
audiência, deverá informar tal situação nos autos (o que poderá ser feito por ligação ao Cartório - (67) 98478-2188/3317-8590),
hipótese em que será intimada a comparecer na sala de videoconferência do Cijus no dia e horário designados para a audiência.
Às providências.”
Processo 0800322-60.2017.8.12.0105 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel
Exeqte: Arnaldo Julio Pais dos Santos - Exectda: Maira Silvia Marcondes Ferreira - Aline de Souza Ferreira
ADV: RENATA GONÇALVES PIMENTEL (OAB 11980/MS)
ADV: JULIANO MATEUS DALLA CORTE (OAB 10775/MS)
Intimação da(s) parte(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, requerendo o que
de direito, no prazo de 05 dias.
Processo 0800600-61.2017.8.12.0105 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais
Exeqte: Condominio Parque Residencial Panamá - Exectda: Ligia Lopes da Silva Souza - Emerson Irala de Souza
ADV: LAELTON RENATO PEREIRA DE SOUZA (OAB 15569/MS)
ADV: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES (OAB 6367/MS)
Intimação da decisão interlocutória de f. 159: “(...) Sendo assim, deixo de receber/conhecer os embargos apresentados pela
parte, determinando o prosseguimento do feito. Intime-se.”
Processo 0800729-46.2020.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Welton Lemes de Los Rios - Exectdo: Allianze Comércio de Metais EIRELI
ADV: ANA PAULA BISPO MORAES (OAB 418204/SP)
ADV: ADEMILSON FLORINDO DOS SANTOS (OAB 24302/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 320: “Da atenta análise dos autos, verifica-se que foi despachado às f. 305, postergando
a análise do recebimento do Recurso Inominado interposto às f. 141-301. A decisão referente aos Embargos de Declaração foi
homologada às f. 313 e, após, equivocadamente, expediu-se a certidão de trânsito em julgado de f. 317 e, na sequência, o autor
Welton Lemes de Los Rios protocolou petição de cumprimento de sentença às f. 318-319. Contudo, ainda encontra-se pendente
de análise o recebimento do Recurso Inominado acima referido. Logo, torno sem efeito a certidão expedida às f. 317. Com
fundamento nos documentos de f. 152-300, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente Allianze. 1) Recebo o recurso
inominado no seu efeito devolutivo. 2) Intime-se para contrarrazões, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 42, §2º, da Lei
9.099/95. 3) No mesmo prazo, as partes deverão se manifestar se há oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 74 da
Resolução nº 223, de 21 de agosto de 2019. 4) Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, remetam-se à colenda
Turma Recursal Mista para processamento do recurso. Intimem-se.”
Processo 0802114-63.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Adriana Police dos Santos - Luisa Meinberg Cheade - Katia Silene Sarturi Chadid
ADV: ADRIANA POLICE DOS SANTOS (OAB 10660/MS)
Intimação do despacho de f. 82: “1.Considerando o teor da petição retro, proceda-se a penhora on line, nos termos do
art. 854 do Código de Processo Civil/2015. 2. Tendo sido efetivada a penhora, ainda que parcial, designe-se audiência de
conciliação, sendo intimadas as partes e seus procuradores, constando no mandado do executado que na audiência poderá
oferecer embargos por escrito ou verbalmente, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.” *****************************
Intimação do despacho de f. 95: “Vistos, etc. Tratando-se de execução de título extrajudicial, cumpra-se, na íntegra, no despacho
de f. 82, designando-se audiência de conciliação, oportunidade na qual as exequentes poderão manifestar sobre a petição e
documentos de f. 87-94. Intime-se.”
Processo 0806146-77.2020.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: Elton Basmage - Daniela Correa Basmage - Exectdo: Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo LTDA
ADV: FABIO RIVELLI (OAB 18605A/MS)
ADV: ROBINSON FERNANDO ALVES (OAB 8333/MS)
ADV: MARIA APARECIDA COUTINHO MACHADO (OAB 9986/MS)
ADV: RODRIGO MARQUES MOREIRA (OAB 5104A/MS)
ADV: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO (OAB 3674/MS)
ADV: ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO (OAB 7828/MS)
Fica a parte executada, intimada na pessoa de seu advogado (DJ), para cumprir o julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 523).
Processo 0808874-91.2020.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Lider Diesel Bombas e Bicos Injetores Ltda-ME - Exectda: Paula Juliana Schemberg
ADV: SILVIO ERNESTO RANIER GOMES (OAB 18135/MS)
ADV: BRENO SANDIM COELHO (OAB 17255/MS)
ADV: ESTELLA GISELLE BAUERMEISTER O TALISIN (OAB 9020/MS)
Fica a parte executada, intimada na pessoa de seu advogado (DJ), para cumprir o julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 523).
Processo 0811169-04.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqte: Severina Ferreira da Silva
ADV: RICARDO EDGARD DA SILVA (OAB 14674/MS)
ADV: HUGO FANAIA DE MEDEIROS (OAB 14997/MS)
Intimação do despacho de fls. 52-53: “Vistos, etc. 01. Defiro a Emenda à petição inicial de f. 36-39 e documentos de
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f. 40-51, nos termos do art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil. 02. Retifique-se o polo passivo da presente demanda,
devendo ser incluída a sócia Mariele Marques Machado. 03. Designe-se nova audiência de conciliação, que será realizada
por videoconferência, por intermédio dos recursos tecnológicos disponíveis. Na atual utilização do sistema Microsoft Teams,
resta consignado que para fins de acompanhamento da sessão, as partes e advogados deverão no dia e horário designado
acessar o link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e entrar na sala virtual de Audiências da 5ª Vara do Juizado
Especial Central. Caso as partes tenham dúvidas relacionadas ao referido sistema, poderão também visualizar os tutoriais
disponibilizados pelo TJMS no link: https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=191892676 Cite-se e
intimem-se as partes. Se a parte não tiver acesso a suporte técnico para participar da audiência, deverá informar tal situação
nos autos (o que poderá ser feito por ligação ao Cartório - (67) 98478-2188/3317-8590), hipótese em que será intimada a
comparecer na sala de videoconferência do Cijus no dia e horário designados para a audiência. Às providências.”
Processo 0811882-76.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Vangle Sergio do Nascimento - Reqda: Rosimeire Aparecida Paiva
ADV: CAIO CÉSAR PEREIRA DE MOURA KAI (OAB 22950/MS)
ADV: LEANDRO PACHECO DE MIRANDA (OAB 21351/MS)
ADV: NATHÁLIA DA CRUZ TAVARES (OAB 19968/MS)
ADV: LUKENYA BEZERRA VIEIRA (OAB 22755B/MS)
Intimação do despacho de f. 81: “Considerando os impactos decorrentes da pandemia do Covid-19 e os princípios que regem
os Juizados Especiais, notadamente informalidade, economia processual e celeridade, com fundamento no §2º, do artigo 22, da
Lei 9.099/95, incluído pela Lei 13.994/2020, redesigne-se a audiência de conciliação, que será realizada por videoconferência,
por intermédio dos recursos tecnológicos disponíveis. Na atual utilização do sistema Microsoft Teams, resta consignado que
para fins de acompanhamento da sessão, as partes e advogados deverão no dia e horário designado acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e entrar na sala virtual de Audiências da 5ª Vara do Juizado Especial Central. Caso
as partes tenham dúvidas relacionadas ao referido sistema, poderão também visualizar os tutoriais disponibilizados pelo TJMS
no link: https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=191892676 Intimem-se as partes. Se a parte não tiver
acesso a suporte técnico para participar da audiência, deverá informar tal situação nos autos (o que poderá ser feito por ligação
ao Cartório - (67) 98478-2188/3317-8590), hipótese em que será intimada a comparecer na sala de videoconferência do Cijus no
dia e horário designados para a audiência. Às providências.”
Processo 0813468-85.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Exeqte: Rodrigo da Silva Ferreira
ADV: MARCO AURÉLIO ALVES DA SILVA (OAB 7027E/MS)
ADV: LEDA MARIA EMIKO KOYAMA (OAB 7024E/MS)
ADV: ADRIANO ARAUJO VILELA (OAB 16318/MS)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno da carta precatória de fls.
49-56.
Processo 0814169-80.2018.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Jerry Fernandes de Oliveira - Reqdo: Lucas Henrique de Oliveira Pinheiro e outro
ADV: IGOR DO PRADO POLIDORO (OAB 16927/MS)
ADV: ERICK GUSTAVO ROCHA TERAN (OAB 12828/MS)
ADV: IVAN CARLOS DO PRADO POLIDORO (OAB 14699/MS)
ADV: GABRIELA ALVES DOS SANTOS (OAB 21271/MS)
Intimação da parte autora do despacho de f. 131: “Indefiro o pedido de citação da requerida Jeniffer Maiara Gonçalves, via
Sitra ou WhatsApp. Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos endereço no qual a requerida
possa ser encontrada, sob pena de extinção com relação a ela. Tendo em vista que o requerido Lucas Henrique de Oliveira
Pinheiro foi devidamente intimado para audiência e não compareceu, conforme f. 122-123, decreto a sua revelia, nos termos do
art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se.”
Processo 0815750-62.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título
Reqte: Drogaria Sl Ltda - Reqdo: Natulab Laboratorio Ltda - Banco Sofisa S.A. - Sul Invest Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios- Multissetorial
ADV: SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI (OAB 8789/SC)
ADV: EVERTON MAYER DE OLIVEIRA (OAB 13120/MS)
ADV: CLÁUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP)
ADV: EDGAR MARTINS VELOSO (OAB 13695/MS)
ADV: MÁRIO CÉZAR MACHADO DOMINGOS (OAB 13125/MS)
ADV: SIDNEY GRACIANO FRANZE (OAB 122221/SP)
Intimação do despacho de f. 402: “Vistos, etc. 01. Mantenho a decisão de f. 147-149. 02. Tendo em vista que a requerida
Sul Invest, embora devidamente citada, conforme AR de f. 400, não compareceu à audiência de conciliação, decreto a sua
revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Anote-se à Juíza Leiga que
a audiência deverá ser realizada independente da presença da requerida Sul Invest. Renovem-se as demais diligências de
intimação.”
Processo 0816309-19.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Wender Matheus Mendes de Oliveira - Reqdo: Banco Bradescard S.A. e outro
ADV: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (OAB 19194O/MT)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Intimação do despacho de f. 281: “Em atenção ao pedido de f. 280, defiro-o. Proceda-se a retificação das partes com a
inclusão de Banco Bradesci no pólo passivo da demanda. Redesigne-se a audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
procedendo-se a citação da referida.”
Processo 0818089-28.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Jc Marques Rocha -ME (Imagem Livros )
ADV: CARLOS MAGNO MARQUES ROCHA (OAB 23789/MS)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do retorno da carta precatória de fls.
22-27.
Processo 0820192-71.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Débora Barradas Brandt Jacomelli - Reqdo: Universo Online S A
ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP)
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ADV: PEDRO HENRIQUE JACOMELLI (OAB 25230/MS)
Intimação da decisão de fls. 20-21: “Defiro a tutela antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para
determinar que a parte reclamada se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, porquanto
presentes os requisitos autorizadores, demonstrados na aparência do bom direito, eis que os valores cobrados serão discutidos
judicialmente. Além do mais, a demora no julgamento definitivo da causa pode acarretar à autora prejuízos de difícil ou incerta
reparação, pois não poderá realizar qualquer tipo de operação financeira e comercial caso seu nome esteja com restrições.”
************** Intimação do despacho de f. 73: “Vistos, etc. Defiro parcialmente o pedido de f. 23-25. 1 . Retifique-se o valor
da causa, passando a constar R$ 10.876,70. 2. Publique-se a decisão interlocutória de f. 20-21, inclusive para os advogados
da parte requerida que, inclusive, já apresentou contestação. 3. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de f. 20-21, designando
audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0821152-27.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Karoline de Freitas Pereira
ADV: ELEUDI NARCISO DA SILVA (OAB 21684/MS)
ADV: THALITA PAIM DE LIMA (OAB 23364/MS)
Intimação da decisão de fls. 17-18: “(...) Defiro a tutela antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
para determinar que a parte reclamada se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito,
porquanto presentes os requisitos autorizadores, demonstrados na aparência do bom direito, eis que os valores cobrados serão
discutidos judicialmente. Além do mais, a demora no julgamento definitivo da causa pode acarretar à autora prejuízos de difícil
ou incerta reparação, pois não poderá realizar qualquer tipo de operação financeira e comercial caso seu nome esteja com
restrições.” ************* Intimação do despacho de f. 23: “Vistos, etc. A autora apresenta petição de emenda à inicial (f. 22), na
qual requer que a terceira requerida retorne em sua residência, retirando o produto (televisão) não mais desejado ou ainda, que
disponha endereço para devolução com todos os encargos do transporte sob sua responsabilidade. Por ora, indefiro o pedido
de f. 22, vez que não constou do pedido de tutela de urgência, já analisado às f. 17-18, bem como o consumidor poderia ter
recusado o recebimento do produto. Ademais, as cartas de citação/intimação da tutela já foram expedidas às f. 19-21. Assim,
cumpra-se na íntegra a decisão de f. 17-18. Intime-se.”
Processo 0821372-25.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqte: Gabriel Tabajara Goes Maciel - Reqdo: Philco Eletrônicos S/A e outro
ADV: ADRIANO ARAUJO VILELA (OAB 16318/MS)
ADV: MÁRCIO IRINEU DA SILVA (OAB 306306/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo ofertada pelo
requerido na contestação de fls. 30-47.
Processo 0821684-98.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Leydiane Fonseca Oliveira - Reqdo: Claro S/A
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
ADV: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA (OAB 21064/MS)
Intimação das partes da decisão de fls. 46-47: “(...) Com efeito, há a presença do requisito referente à probabilidade do
direito, consubstanciado no fato de que, segundo informado pela parte autora, a fatura referente ao mês de novembro/2020,
encontra-se paga duas vezes Outrossim, presente o periculum in mora tendo em vista que nos dia de hoje os serviços de
telefonia/internet são considerados essenciais. Sendo assim, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a reclamada se abstenha de suspender os serviços da linha móvel nº
(67) 99310-3435, referente à fatura de novembro/2020, no valor de R$ 51,99, até solução final do presente litígio. Oficie-se à ré,
com urgência, para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), inicialmente limitada
a 30 (trinta) dias Os demais pedidos serão analisados após a instrução processual. Intime-se.”
Processo 0821951-07.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exeqte: Thiago Gomes Lachi - Exectdo: Edson Marcelo Albuquerque Silva Maia
ADV: IGOR OLIVEIRA DE ASSIS (OAB 18019/MS)
ADV: MÁRIO MÁRCIO RAMALHO (OAB 20451/MS)
Fica a parte executada, intimada na pessoa de seu advogado (DJ), para cumprir o julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 523).
Processo 0822478-22.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despejo para Uso Próprio
Reqte: Karla Alline Leite Bitencourt Lessonier
ADV: ROMILDA PEREIRA DA SILVA (OAB 18610B/MS)
Intimação da parte autora do despacho de f. 20: “Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a requerente para, no prazo de
15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, vez que a ação de despejo é fundamentada na falta de pagamento. Com
efeito, o reclamante narra que os locatários não vem honrando com os pagamentos referentes aos aluguéis. Ocorre que os
Juizados Especiais só têm competência para processar e julgar as ações de despejo para uso próprio, a teor do que dispõe
o artigo terceiro, III, da Lei n. 9.099/95. Assim, manifeste-se a autora, requerendo o que entender de direito, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Intime-se.”
Processo 0822886-83.2019.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Moacir Scandola - Réu: Banco Itaú BMG-Empréstimo
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: MOACIR SCANDOLA (OAB 1174/MS)
Intimação da sentença de f. 172: “(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil/2015,
julgo extinto o presente processo, em que são partes os acima nominados.”
Processo 0823449-41.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro
Reqte: Neysaac Alves Pereira - Sonia Pavão Duarte - Reqdo: Ciclic Corretora de Seguros S.a.
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
ADV: VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA (OAB 195142/SP)
ADV: HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO (OAB 15349A/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 185: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. 1) Recebo o recurso
inominado no seu efeito devolutivo. 2) Intime-se para contrarrazões, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 42, §2º, da Lei
9.099/95. 3) No mesmo prazo, as partes deverão se manifestar se há oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 74 da
Resolução nº 223, de 21 de agosto de 2019. 4) Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, remetam-se à colenda
Turma Recursal Mista para processamento do recurso. Intimem-se.”
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Processo 0823883-30.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Junqueira de Paula e Silva Ltda - Exectdo: Sultec Construtora Ltda
ADV: PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS (OAB 16204A/MS)
ADV: RÓBSON MENEZES GARCIA (OAB 17556/MS)
ADV: CHRISTOPHER LIMA VICENTE (OAB 16694/MS)
ADV: JOSÉ BERNARDES DOS PRAZERES JÚNIOR (OAB 15260/MS)
ADV: LUIS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO (OAB 12477/MS)
Fica a parte executada, intimada na pessoa de seu advogado (DJ), para cumprir o julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 523).

7ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0808741-83.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: SDB Comércio de Alimentos Ltda - Exectdo: Sandra Ferreira Marins
ADV: EVANDRO SANCHES CHAVES (OAB 12340/MS)
Intimação da parte requerida para, no prazo legal, atender os requisitos informados na Certidão de fls. 168
Processo 0809842-63.2016.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Condominio Edificio Ana Regina
ADV: SINARA ALESSIO PEREIRA (OAB 5413/MS)
Intimação da parte exequente, para no prazo legal, manifestar-se acerca das informações juntadas aos Autos e da certidão
de fls. 366
Processo 0814032-64.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Silvia Hinara Dias de Souza - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: LAURO BECKMANN FERREIRA CABRAL (OAB 15409/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: JULIANO BEZERRA AJALA (OAB 18710/MS)
Initmem-se da decisão de f. 264: “ Expeça-se alvará ou providencie-se a transferência do numerário em favor do autor ou
de seu advogado desde que com poderes especiais para tanto. Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo.”
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA KELLING KARLOH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALDOMIRO MEDEIROS JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2021
Processo 0800336-87.2021.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Maria, registrado civilmente como Maria Helena dos Santos Ribeiro - Reqdo: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: WILSON GUALBERTO DOS SANTOS (OAB 19548/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo
a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário
individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala
virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas
por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/03/2021, às 09:30 horas.
Horário de Mato Grosso do Sul-MS.
Processo 0822274-75.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo - Reqdo: Aparecido Ademir Zigart
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo
a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário
individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala
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virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas
por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/03/2021, às 11:00 horas.
Horário de Mato Grosso do Sul-MS.
Processo 0822284-22.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo - Reqdo: Aparecido Ademir Zigart
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo
a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário
individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala
virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas
por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/03/2021, às 10:30 horas.
Horário de Mato Grosso do Sul-MS.
Processo 0822285-07.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo - Reqdo: Aparecido Ademir Zigart
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo
a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário
individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala
virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas
por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 04/03/2021, às 10:00 horas.
Horário de Mato Grosso do Sul-MS.

10ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0006720-41.2017.8.12.0110 (processo principal 0800979-21.2016.8.12.0110) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Honorários Advocatícios
Reqte: Vilas Boas Farias Advogados Associados S/s - Reqda: A.R.D.
ADV: ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS (OAB 9432/MS)
ADV: EDGAR LEAL LOUREIRO (OAB 13702/MS)
Assim, diante dos argumentos expostos, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da executada, admitindo que a
execução se processe e a penhora recaia sobre os bens porventura existentes em nome da sócia Anailu Roza Denis, até o valor
da execução. Inclua-se no polo passivo do processo de execução em apenso o nome da sócia da empresa Anailu Roza Denis.
Junte-se a presente decisão no processo em apenso e após, arquive-se o presente feito. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0013729-25.2015.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exectdo: I.M.
ADV: MARCELO BRUN BUCKER (OAB 6167B/MS)
Desapcho fl. 113: “Vistos, etc Considerando que a parte executada possui procurador constituído nos autos, intime-o para
indicar os dados bancários para levantamento do valor devido, conforme cálculo apresentado pela contadora...”
Processo 0800377-88.2020.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Diamond Ferragens e Aluminios para Vidros Eireli
ADV: FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO (OAB 16943B/MS)
ADV: EVA MARIA DE ARAÚJO (OAB 15266/MS)
ADV: RENATA GONÇALVES PIMENTEL (OAB 11980/MS)
Decisão fl. 59: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
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transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0800928-68.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Ferreira & Bombarda Ltda - ME
ADV: BRUNO FRANCISCO FERREIRA (OAB 58131/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 17:30h,
Processo 0801909-34.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Compromisso
Exeqte: Claudinei de Oliveira Ask
ADV: OTON JOSE NASSER DE MELLO (OAB 5124/MS)
Decisão fl. 116: Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0804351-07.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
Exeqte: Dionel de Oliveira Fialho - Exectdo: Telefônica Brasil S.A.
ADV: ADRIANA FERREIRA ALVES (OAB 9597/MS)
ADV: LUZIA HERMELINDA OLIVEIRA ROCHA (OAB 10113/MS)
ADV: JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL (OAB 513/DF)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 29320/GO)
Intime-se a parte requerida da decisão de f. 554: “Ante o que consta nos autos e, considerando o decurso do prazo em que o
autor já não dispõe de linha telefônica objeto da presente ação, já estando fazendo uso de outro número, converto a condenação
decorrente da obrigação assumida em perdas e danos, pelo valor correspondente a 24 (vinte e quatro) meses do valor do plano
contratado, que corresponde ao valor de R$ 1.200,00 - (um mil e duzentos reais) Expeça-se mandado de intimação para que a
devedora pague o débito reclamado, a teor do que dispõe o art. 52, inciso V da Lei 9.099/95, observando o valor R$ 1.200,00,
sob pena do acréscimo da multa de dez por cento prevista no artigo art.523. §1º do CPC . Cumpra-se.”
Processo 0804686-55.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata
Reqte: Vital Comércio e Serviços de Máquinas de Café Expresso Ltda ME
ADV: MARCELO ALFREDO ARAÚJO KROETZ (OAB 13893A/MS)
ADV: VIVIAN DA LUZ NUNES (OAB 22614/MS)
ADV: LEONARDO COSTA DA ROSA (OAB 10021/MS)
Intimação do r. despacho da página 86:...Vistos, etc...Intime-se a parte autora para juntar aos autos nova cópia do acordo
assinada pela parte devedora e documentos do devedora ou, considerando os termos do acordo, informar ao juízo se já houve
o pagamento do valor devido. Com a resposta, voltem conclusos. Cumpra-se.
Processo 0805629-43.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Jader Evaristo Tonelli Peixer
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Despacho fl. 216: “Vistos, etc Considerando que o presente feito trata-se de ação de execução em que a defesa da parte
executada dá-se por meio de embargos a ser aprestado até a data a ser designada para a realização da audiência de conciliação,
após a realização da penhora, deixo, por ora, de analisar as razões apresentadas à p. 207-209. Aguarde-se a juntada aos autos
do mandado de citação, penhora e avaliação...”
Processo 0806691-50.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Munira Ortale Zogaib - Reqdo: Banco Bradescard S.A.
ADV: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI (OAB 9916B/MS)
ADV: FERNANDA NÍGIA ANTONIETTE DEL GROSSI (OAB 22985/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOSÉ CARLOS DEL GROSSI (OAB 7884B/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Decisão fl. 262: “Vistos, etc. Considerando que a sentença foi publicada em 02/12/2020, com prazo recursal no período de
03/12/2020 a 1712/2020, tendo sido o recurso protocolado no dia 16/12/2020, resta evidenciada a tempestividade, bem como
a comprovação nos autos do recolhimento das custas e preparo (pp. 259-261), motivo pelo qual recebo o recurso proposto,
apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões
no prazo legal. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar se há oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.74 da
Resolução n.223, de 21 de agosto de 2019. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, encaminhe-se o
presente recurso para a Turma Recursal desta Capital, consignando, nos autos, a observação de que o processo se encontra
em grau de recurso. Intime-se. Cumpra-se....”
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Processo 0807277-92.2017.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Exeqte: Adriano Porfírio Furtado - Exectdo: Max Facilities Elevadores Ltda-ME e outro
ADV: KÁTIA APARECIDA CAMARGO DO NASCIMENTO (OAB 8315B/MS)
ADV: RONEI BARBOSA DE SOUZA (OAB 15518/MS)
ADV: RICARDO PAVÃO PIONTI (OAB 7745/MS)
Decisão fl. 115: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0807388-08.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Evicção ou Vicio Redibitório
Exeqte: Gabriella Eller Marques Almeida
ADV: GABRIELLA ELLER MARQUES ALMEIDA (OAB 19920/MS)
Decisão fl. 90: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0807436-64.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Edson Rodrigues
ADV: RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER (OAB 23637A/MS)
Decisão fl. 60: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0807795-48.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais
Exeqte: C.R.P.C.D.P.
ADV: CRISTIANE BATISTA ALVES (OAB 18620/MS)
ADV: PAULO GUILHERME GUTTIERREZ MARIOSA (OAB 18382/MS)
Intimação do r. despacho da página 132:...Vistos, etc...Em face da informação apresentada pela parte executada, manifestese a parte exequente. Outrossim, intime-se o executado para apresentar documento demonstrando ser o valor bloqueado seu
rendimento. Com a resposta, voltem conclusos.
Processo 0807963-16.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Exeqte: Claro S.A - Exectda: Nair de Oliveira
ADV: JANETE AMIZO (OAB 7372/MS)
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
Decisão fl. 268: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0808560-48.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Juros
Exeqte: Ipog Inst de Pós Graduação Ed e Livraria - Ltda Me
ADV: AMILLA LOPES (OAB 33457/GO)
ADV: NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS (OAB 38882/GO)
Despacho fl. 32: “Vistos, etc Em face do pedido da parte executada de p.29, manifeste-se a parte exequente...”
Processo 0808935-49.2020.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Exeqte: Danilo Bono Garcia - Exectdo: Banco Losango S.A. - Banco Multiplo
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: DANILO BONO GARCIA (OAB 9420/MS)
Intimação do r. despacho da página 244:...Vistos, etc...Com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo
extinta a presente ação de Cumprimento de sentença, em que são partes os acima nominados, face ao pagamento do débito.
Sem custas e honorários. Outrossim, considerando que a parte executada realizou o pagamento e requereu a extinção do
feito, tendo a parte exequente concordado com o valor depositado, demonstrando não haver intenção das partes em recorrer,
providencie-se a imediata certificação do trânsito em julgado desta sentença, expeça-se alvará de transferência do valor de
R$ 5.287,09 , com as correções da conta única, em favor da parte exequente, ressaltando que em caso de transferência será
descontado do valor a quantia referente a tarifa bancária de TED. Após, junte o extrato da conta única e não existindo valores
depositados, arquivem-se com as cautelas de praxe. P. R. I.
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Processo 0809130-34.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Nelson Ribeiro Bloch Alfonso - Reqdo: Gol linhas Áereas Inteligentes S.A.
ADV: FABRINA ANTONIA ALMEIDA DE MACEDO COELHO (OAB 12523/MS)
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 21601A/MS)
Decisão fl. 292: “Vistos, etc. Considerando que a sentença foi publicada em 03/12/2020, com prazo recursal no período de
04/12/2020 a 18/12/2020, tendo sido o recurso protocolado no dia 15/12/2020, resta evidenciada a tempestividade, bem como
a comprovação nos autos do recolhimento das custas e preparo (pp. 291), motivo pelo qual recebo o recurso proposto, apenas
no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo
legal. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar se há oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.74 da Resolução
n.223, de 21 de agosto de 2019. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, encaminhe-se o presente
recurso para a Turma Recursal desta Capital, consignando, nos autos, a observação de que o processo se encontra em grau de
recurso. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0809385-89.2020.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Stilo A Card Gestão de Cartões e de Crédito Ltda
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
Decisão fl. 54: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0809471-60.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Fernando de Oliveira - Reqdo: EBAZAR.COM.BR.LTDA
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: EDILSON TOSHIO NAKAO (OAB 9821/MS)
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 20309A/MS)
Decisão fl. 148: “Vistos, etc. Considerando que a sentença foi publicada em 03/12/2020, com prazo recursal no período de
04/12/2020 a 18/12/2020, tendo sido o recurso protocolado no dia 17/12/2020, resta evidenciada a tempestividade, bem como
a comprovação nos autos do recolhimento das custas e preparo (pp. 145-147), motivo pelo qual recebo o recurso proposto,
apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões
no prazo legal. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar se há oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.74 da
Resolução n.223, de 21 de agosto de 2019. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, encaminhe-se o
presente recurso para a Turma Recursal desta Capital, consignando, nos autos, a observação de que o processo se encontra
em grau de recurso. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0809788-58.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais
Reqte: Condomínio Residencial Itaqui
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021, às15:30 horas
Processo 0810222-81.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Unesvi - União de Ensino Superior do Vale do Ivaí Ltda - Epp
ADV: GRASIÉLA MACIAS NOGUEIRA (OAB 34051/PR)
Decisão fl. 103: Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0810701-16.2015.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Mille Jóias Atacadista Eirelli Me
ADV: FELIPE LUIZ TONINI (OAB 14690/MS)
Despacho fl. 198: “Vistos, etc Providencie-se a juntada do ofício do Renajud. Considerando que em consulta ao Renajud não
foi localizado bem cadastrado no CPF da parte executada, intime-se a parte exequente para que dê andamento ao feito em dois
dias, indicando bens à penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, consoante disposição legal prevista no artigo 53,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

279

§ 4º, da Lei 9.099/95, que prevê: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente
extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0810904-02.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Quitação
Reqte: Campo Grande Rent A Car Ltda
ADV: LILIAN RIBEIRO GOMES (OAB 12679/MS)
ADV: CLÁUDIO SANTOS VIANA (OAB 12372B/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:30h
Processo 0812387-67.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Ruth Ferreira Vera da Cunha - Reqdo: Pax Mundial Serviços Póstumos
ADV: JULIANO TANNUS (OAB 10292/MS)
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
Despacho fl. 131: “Vistos, etc... Recebo os presentes embargos de declaração, interrompendo o prazo recursal, conforme o
art. 50 da Lei n.º 9.099/95, com a alteração do art. 1.065 do CPC. Intime-se a parte adversa para que, querendo, manifeste-se
no prazo de cinco dias. Após, dê-se vista dos autos ao juiz leigo prolator da sentença de mérito para que se manifeste em face
dos embargos opostos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0812620-64.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Jailson Pereira Paz de Freitas - Reqda: Anne Beatriz de Souza Batista e outro
ADV: RENATA TRAMONTINI FERNANDES (OAB 14127/MS)
ADV: EVA REGINA FREITAS (OAB 8496/MS)
Despacho fl. 105: “Vistos, etc Em face da informação que consta na certidão do Oficial de Justiça de p. 104, manifeste-se a
parte autora...”
Processo 0813744-82.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Everton Cordeiro Cabral - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (OAB 19194O/MT)
Decisão fl. 137: “Vistos, etc. Considerando que a sentença foi publicada em 03/12/2020, com prazo recursal no período de
04/12/2020 a 18/12/2020, tendo sido o recurso protocolado no dia 16/12/2020, resta evidenciada a tempestividade, bem como
a comprovação nos autos do recolhimento das custas e preparo (pp. 132-134), motivo pelo qual recebo o recurso proposto,
apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões
no prazo legal. No mesmo prazo, as partes deverão manifestar se há oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.74 da
Resolução n.223, de 21 de agosto de 2019. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, encaminhe-se o
presente recurso para a Turma Recursal desta Capital, consignando, nos autos, a observação de que o processo se encontra
em grau de recurso. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0814265-95.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Renata Gonçalves Pimentel
ADV: FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO (OAB 16943B/MS)
ADV: EVA MARIA DE ARAÚJO (OAB 15266/MS)
ADV: RENATA GONÇALVES PIMENTEL (OAB 11980/MS)
Despacho fl. 81: “Vistos, etc... Indefiro o pedido de renajud considerando que a parte executada não foi citada. Expeça-se
Carta Precatória para citação da parte devedora para pagamento, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora em tantos bens
quantos bastem para satisfação da dívida exequenda. Decorrido o prazo estabelecido, sem o pagamento, proceda à penhora,
avaliação e intimação para embargos em audiência de conciliação a ser designada...”
Processo 0814682-77.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Fabiana Campanha dos Santos-ME
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: WERTHER SIBUT DE ARAÚJO (OAB 20868/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOURERO VALIENTE (OAB 21623/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
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da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 15:00h,
Processo 0814688-84.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Fabiana Campanha dos Santos-ME
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: WERTHER SIBUT DE ARAÚJO (OAB 20868/MS)
ADV: EDLAINE NAIARA LOURERO VALIENTE (OAB 21623/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 15:00h
Processo 0815089-54.2018.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Parque Castelo de San Marino - Exectdo: Patrick Lopes dos Santos e outro
ADV: NIKOLLAS BRENO DE OLIVEIRA PELLAT (OAB 18471/MS)
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: NEMER ABDALLAH HAMMOUD EL KADRI (OAB 18018/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 208: “Vistos, etc Considerando a informação da p.206, bem como de que não houve qualquer ato de Cumprimento
de sentença no presente feito, entendo desnecessária a suspensão pretendida. Providencie a serventia a alteração da classe do
presente feito retornando para Ação de execução de Título Executivo Extrajudicial e, após, arquive-se....”
Processo 0815426-14.2016.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Leda Veneranda de Souza - Exectdo: Leomar Sousa Padilha
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Despacho fl. 109: “Vistos, etc Apesar das razões expostas pela parte exequente em sua manifestação de p. 108, indefiro
seu pedido, visto que o presente feito tem por finalidade a expropriação de bens e deve ser realizada da forma menos gravosa
ao devedor, Com efeito, convém ressaltar que a suspensão da CNH do devedor não resulta proveito algum ao processo de
execução, já que não se trata de apreensão de bens. Assim, intime-se a parte exequente para que dê andamento ao feito
em dois dias, indicando bens à penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, consoante disposição legal prevista
no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que prevê: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. Expeça-se em favor da parte exequente a certidão de dívida.
Cumpra-se....”
Processo 0817486-52.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Jardim Canguru
ADV: ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 24389A/MS)
Decisão fl. 145: Vistos, etc. Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do
sigilo bancário, a expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte
devedora, dando-lhe ciência da penhora e de que, querendo, poderá apresentar embargos em audiência de conciliação a ser
designada. Junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da transferência do valor penhorado. Em caso de
inexistência de saldo bancário, intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo,
voltem conclusos. Cumpra-se.
Processo 0817751-20.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais
Reqte: Condomínio Residencial Itajobi
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
ADV: LÍLIAN D’ARC RAMOS SAMPAIO (OAB 18687/MS)
ADV: JULIÃO CHARÃO DE SIQUEIRA JÚNIOR (OAB 18073/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
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alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 17:00h,
Processo 0818245-79.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Vícios de Construção
Reqte: Irina Batista Pinto
ADV: MARLON NUNES DA ROCHA (OAB 10022/MS)
Designo audiência de conciliação para o dia 12/02/2021 às 14:30h, devendo a parte reclamante ser intimada para participar
da sessão, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se a parte reclamada, com as advertências do art. 20, da Lei 9099/95.
Outrossim, diante das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID -19 Editadas pelo TJMS e
alterações da Lei n.º 9.099/95, visando dar continuidade ao processamento dos feitos e ao mesmo tempo obedecer aos critérios
inerentes aos juizados, consigno que a audiência de conciliação será realizada, a principio, por videoconferência tendo as partes
que acessar a seguinte URL: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, com quinze minutos de antecedência, acessar
a sala da 10ª Vara do Juizado Especial Central, para participar da audiência, que realizar-se-á por meio da plataforma “Microsoft
Teams”. Intime-se a parte autora e reclamada da realização da audiência via Diário da Justiça ou outros meios disponíveis. Em
anexo segue um guia rápido para acesso as audiências virtuais. Cumpra-se
Processo 0820201-67.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Fundação Lowtons de Educação e Cultura - Funlec
ADV: MARCIO MESSIAS DE OLIVEIRA (OAB 10217/MS)
Decisão fl. 93: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0820450-18.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Compromisso
Exeqte: Centro de Ensino Tic Tac Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda ME - Exectdo: Clodoaldo Romero Camargo
ADV: FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES (OAB 14654/MS)
ADV: ETELVINA MONTEIRO WOLLE (OAB 15447/MS)
Decisão fl. 81: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0820603-17.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Tipografia Progresso LTDA - EPP
ADV: CAROLINE MENDES DIAS (OAB 13248/MS)
ADV: MARLON SANCHES RESINA FERNANDES (OAB 8015/MS)
ADV: BRUNO SANCHES RESINA FERNANDES (OAB 13085/MS)
ADV: ROSANA DURÃES DOS SANTOS ZORATO (OAB 14671/MS)
ADV: JÉSSICA DE OLIVEIRA CURIEL (OAB 18273/MS)
ADV: LAUANE FERREIRA ROCHA (OAB 22659/MS)
ADV: LARIANE NILVA FERREIRA ROCHA (OAB 22820/MS)
ADV: AMANDA ROMERO (OAB 22127/MS)
ADV: TELMA VÁLERIA DA SILVA CURIEL MARCON (OAB 6355/MS)
ADV: EDGAR PAULO MARCON (OAB 22417/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 16:30h,
Processo 0820941-25.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Colégio Carlos Drummond de Andrade Ltda - Me - Exectdo: Luiz Carlos Fukuchi
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
ADV: JOSÉ ANTONIO MELQUIADES (OAB 19035/MS)
Decisão fl. 84: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
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encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se....”
Processo 0821022-71.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Vinícius Bonfim Brandão de Souza e outro - Exectdo: MRV Engenharia e Participações S.A.
ADV: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT (OAB 101330/MG)
ADV: VINÍCIUS BONFIM BRANDÃO DE SOUZA (OAB 20400/MS)
Despacho fl. 240: “Vistos, etc Em face da controvérsia que envolve a presente lide, determino a expedição de mandado
de constatação, devendo o Oficial de Justiça certificar a situação atual do imóvel no tocante a limpeza, como determinado na
sentença. Outrossim, indefiro, por ora, a fixação de multa, visto que a finalidade do processo é que haja o cumprimento da
obrigação e no presente caso a conversão em perdas e danos no valor da limpeza do terreno mostrase mas efetivo de a fixação
de multa...”
Processo 0821466-07.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Exeqte: Clínica Veterinária Pet Vida Ltda
ADV: RICARDO AUGUSTO NASICMENTO PEGOLO DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB 9938/
MS)
ADV: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 9938/MS)
Decisão fl. 64: “Vistos, etc Determino a realização de penhora on-line através do sistema Bacen Jud, dos valores porventura
encontrados nas contas correntes da parte devedora, a qual está sendo providenciada por este juízo, nos termos da legislação
vigente. Efetivado o bloqueio, providencie a Secretaria a inclusão do processo em segredo de justiça, para a proteção do sigilo
bancário, devendo a parte comparecer no setor de atendimento deste juizado para requerer a senha para ter acesso ao feito, a
expedição de ofício para transferência, se necessário, e o cadastro da subconta, intimando-se, após a parte devedora, dandolhe ciência da penhora e do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar embargos ( art.52, IX, da Lei 9.099/95). Certificado
o decurso do prazo para apresentação de embargos, junte-se cópia do extrato da sub-conta comprovando a efetivação da
transferência do valor penhorado e voltem conclusos. Em caso de inexistência de saldo bancário, intime-se o exequente para
que se manifeste no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”
Processo 0821508-22.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços Profissionais
Reqte: ABF Oxigênio Ltda ME
ADV: FABRICIO RODRIGUES MIRANDA (OAB 18727/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 17:00h,
Processo 0822196-81.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Parque Castelo de Mônaco
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
Despacho fl. 65: “Vistos, etc... Indefiro o pedido de acréscimo das taxas que vencerem no decorrer do processo, considerando
que o processo consiste em execução e o título deve ser líquido e certo. Expeça-se mandado para citação da parte devedora
para pagamento, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida exequenda.
Decorrido o prazo estabelecido, sem o pagamento, proceda à penhora, avaliação e intimação para embargos em audiência de
conciliação a ser designada. Cumpra-se.”
Processo 0822283-37.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da certidão a fl. 69, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos.
Processo 0822286-89.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da certidão a fl. 75, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos.
Processo 0822287-74.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2021 às 15:00h, devendo a parte reclamante ser intimada para participar
da sessão, sob pena de extinção e arquivamento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências do art. 20,
da Lei 9099/95. Outrossim, diante das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID -19
Editadas pelo TJMS e alterações da Lei n.º 9.099/95, visando dar continuidade ao processamento dos feitos e ao mesmo
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tempo obedecer aos critérios inerentes aos juizados, consigno que a audiência de conciliação será realizada, a principio, por
videoconferência tendo as partes que acessar a seguinte URL: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, com quinze
minutos de antecedência, acessar a sala da 10ª Vara do Juizado Especial Central, para participar da audiência, que realizarse-á por meio da plataforma “Microsoft Teams”. Intime-se a parte autora e reclamada da realização da audiência via Diário da
Justiça ou outros meios disponíveis. Em anexo segue um guia rápido para acesso as audiências virtuais. Cumpra-se
Processo 0822291-14.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2021 às 15:30h, devendo a parte reclamante ser intimada para participar
da sessão, sob pena de extinção e arquivamento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências do art. 20,
da Lei 9099/95. Outrossim, diante das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus - COVID -19
Editadas pelo TJMS e alterações da Lei n.º 9.099/95, visando dar continuidade ao processamento dos feitos e ao mesmo
tempo obedecer aos critérios inerentes aos juizados, consigno que a audiência de conciliação será realizada, a principio, por
videoconferência tendo as partes que acessar a seguinte URL: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, com quinze
minutos de antecedência, acessar a sala da 10ª Vara do Juizado Especial Central, para participar da audiência, que realizarse-á por meio da plataforma “Microsoft Teams”. Intime-se a parte autora e reclamada da realização da audiência via Diário da
Justiça ou outros meios disponíveis. Em anexo segue um guia rápido para acesso as audiências virtuais. Cumpra-se
Processo 0822507-72.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Timbury
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 54: “Vistos, etc... Indefiro o pedido de acréscimo das taxas que vencerem no decorrer do processo, considerando
que o processo consiste em execução e o título deve ser líquido e certo. Expeça-se mandado para citação da parte devedora
para pagamento, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida exequenda.
Decorrido o prazo estabelecido, sem o pagamento, proceda à penhora, avaliação e intimação para embargos em audiência de
conciliação a ser designada. Cumpra-se.”
Processo 0822565-75.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Talita Maria Bichoffe Raffi
ADV: EDUARDO DALPASQUAL (OAB 12071/MS)
ADV: JOSÉ RAFFI NETO (OAB 13978/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:00h
Processo 0822606-42.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqte: Antonio Valter Tavares
ADV: REGINA PAULA DE SOUZA (OAB 23101/MS)
ADV: GABRIEL TAQUINO DE PAULA (OAB 22711/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 13:00h
Processo 0822618-56.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Liliane do Nascimento Roberto
ADV: LUIZ HENRIQUE MIGUEIS DA SILVA (OAB 23987B/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
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câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:00h,
Processo 0822654-98.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Edna Rodrigues Pinheiro
ADV: JAQUELINE VIEIRA BLANCO CANDELÁRIO (OAB 23538/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 13:30h
Processo 0822685-21.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Juros
Reqte: Victoria Duarte Goncalves
ADV: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO (OAB 11232/MS)
ADV: CAROLINE DANIELE MACENA DE OLIVEIRA ROSA (OAB 20355/MS)
ADV: MARIO CARDOSO JUNIOR (OAB 12534/MS)
ADV: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO (OAB 2162/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 13:30h,
Processo 0822688-73.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: José Olegário Filho
ADV: CELEIDA CORDOBA DE LIMA (OAB 10238/MS)
ADV: EUDES JOAQUIM DE LIMA (OAB 18367/MS)
ADV: ÉRICO FATHI CORDOBA DE LIMA (OAB 18537/MS)
ADV: VIVIAN MARQUES REZENDE CORDOBA DE LIMA (OAB 22730/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 13:00h
Processo 0822900-94.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Maria Teresa da Fonseca Silva e outro
ADV: LÍVIA FREITAS DA SILVA (OAB 20014/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
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designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 17:30h,
Processo 0823037-76.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da certidão a fl. 65, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos.
Processo 0823048-08.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Ana Silvia Vieira Feijo
ADV: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER (OAB 16485/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da certidão a fl. 52, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos.
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO ELIANE DE FREITAS LIMA VICENTE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VANDERLEY ARIMA XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0014183-63.2019.8.12.0110 - Termo Circunstanciado - Crimes contra a Flora
A. Fato: PINHEIRÃO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
ADV: JOISI TERESINHA PAULO DOS SANTOS (OAB 12093/MS)
Designo audiência preliminar para o dia 23 de março de 2021, às 14:30h. Intime-se o autor do fato, informando-o que deverá
comparecer, necessariamente, acompanhado de advogado, advertindo-o de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor
Público. Após, dê-se ciência ao representante do Ministério Público e à Defensoria Pública.. Deverá o cartório fazer uso do
SITRA ou de carta e, não sendo possível, constar nos mandados que o Oficial de Justiça poderá cumpri-los em horário noturno,
finais de semana e feriados. Outrossim, em caso da impossibilidade de realização da audiência de forma presencial, desde já,
fica determinada a sua realização por videoconferência, devendo as partes envolvidas acessar o URL do TJMS: https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, com 15(quinze) minutos de antecedência, e localizar no CIJUS a sala de audiência da 10
ª Vara do Juizado Especial Central, clicar no botão acessar, o qual redirecionará o usuário à plataforma do “Microsoft Teams” ou
outra plataforma indicada pelo Tribunal de Justiça. Segue em anexo um Guia Rápido de acesso as audiências virtuais. Cumprase.

11ª Vara do Juizado Especial
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0802354-86.2018.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: B & K Calçados Ltda ME
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 63, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0805481-03.2016.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Parque Castelo de Mônaco
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 173, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0807169-58.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Parque Residencial dos Flamingos - Associação Condominial Civil
ADV: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO (OAB 12394/MS)
ADV: FÁBIO AZATO (OAB 19154/MS)
ADV: RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO (OAB 14983/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 208 e documento fl. 209, para manifestar-se no prazo
de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0808046-95.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Eliane Maria Pasqualotto EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 22, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0809655-16.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Stilo A Card Gestão de Cartões e de Crédito Ltda
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ADV: MARIA APARECIDA PAULA DIAS (OAB 20543/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 53, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0809990-69.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Stilo A Card Gestão de Cartoes e de Crédito Ltda-EPP
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 Hora 16:00
Processo 0811277-33.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Moraes Nascimento & Picolotto Advogados Associados
ADV: RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 9571/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 37 e documentos fls. 38/39, para manifestar-se no
prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0812793-88.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Gerlaines Pereira de Lima Cavalcanti
ADV: KEWRI REBESCHINI DE LIMA (OAB 15911/MT)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 52, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0812993-34.2020.8.12.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais
Autor: Condomínio Residencial Parque Castello Di Napoli,
ADV: LEANDRO MACHADO DE SOUZA LOBO (OAB 22164/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 42, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0814648-05.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Quitação
Reqte: Carlos Alberto do Nascimento Silva
ADV: HALYNE ADRIELLE OLIVEIRA DA CUNHA (OAB 20589MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 Hora 18:00
Processo 0818479-95.2019.8.12.0110 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: J.C. Comércio de Artigos de Segurança Eletrônica Eireli -me
ADV: PABLO ARTHUR BUARQUE GUSMÃO (OAB 20315/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 79, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0819836-13.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Campo Grande Odontologia Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
ADV: JOÃO RICARDO DE ALMEIDA GERON (OAB 60345/PR)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 53, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
Processo 0820643-96.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Dna das Pedras Granitos e Marmores Ltda
ADV: JULIANO BEZERRA AJALA (OAB 18710/MS)
ADV: LAURO BECKMANN FERREIRA CABRAL (OAB 15409/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
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designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 17/02/2021 Hora 13:00
Processo 0820676-86.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: João Vitor Ferreira
ADV: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (OAB 19194O/MT)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 17/02/2021 Hora 13:30
Processo 0820700-17.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Isis Tatiane Gonçalves Gomes
ADV: MAIRA PIRES REZENDE (OAB 8249/MS)
ADV: ISIS TATIANE GONÇAVLES GOMES (OAB 23937/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 17/02/2021 Hora 14:00
Processo 0820719-57.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Stilo A Card Gestão de Cartoes e de Crédito Ltda-EPP
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: MARIA APARECIDA PAULA DIAS (OAB 20543/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 Hora 16:30
Processo 0820748-73.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Ellen Miralha
ADV: KETHI MARLEM FORGIARINI VASCONCELOS (OAB 10625/MS)
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Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 17/02/2021 Hora 14:30
Processo 0821301-57.2019.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: ABC Serviços e Comércio de Oxigênio Ltda. Me
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
ADV: CAMILA SANTOS OLIVEIRA (OAB 19635/MS)
ADV: MARIA APARECIDA PAULA DIAS (OAB 20543/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 Hora 17:30
Processo 0822105-88.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Alexandre Araújo dos Santos
ADV: VERIATO VIEIRA LOPES (OAB 9584/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da certidão a fl. 7, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento dos autos.
Processo 0823234-65.2019.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Itaqui
ADV: ELIANE RITA POTRICH (OAB 7777/MS)
Intima-se a parte autora, acerca da Certidão do Oficial de Justiça a fl. 89 e documento fl. 90, para manifestar-se no prazo de
05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO SIMONE NAKAMATSU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA YULE DE QUEIROZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0810845-50.2020.8.12.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Karla Jhennifer Marino Falcão
ADV: RÚBIA MIRANDA BARBOSA (OAB 24438/MS)
Despacho fl. 34: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0816858-29.2020.8.12.0110 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Multa
Reqte: Gisto Grechi
ADV: LEONARDO NUNES DA CUNHA DE ARRUDA (OAB 17005/MS)
Decisão fl. 26: “Vistos etc. Uma vez que a parte reclamada, embora devidamente citada, conforme certificado nos autos,
não compareceu à audiência de conciliação, decreto a sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei de n. 9.099/95. É importante
mencionar que a revelia produz dois efeitos: um material e outro processual. O efeito material consiste em se presumirem
verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente e o efeito processual identifica-se com a dispensa de intimação da parte
reclamada para os atos do processo, de sorte que os prazos correrão independentemente de sua intimação. É sabido que a
ausência da parte reclamada na audiência de conciliação gera consequências processuais desfavoráveis, inclusive possível
julgamento imediato da lide. Entretanto, o julgamento imediato da lide depende do contexto específico da demanda, porque
o efeito material da revelia não é absoluto, sobretudo porque podem existir nos autos elementos que levem a uma conclusão
contrária ao pedido inicial. No caso em análise, entendo ser necessária a designação de audiência de instrução e julgamento
para melhor instrução do feito, o que se justifica no poder instrutório concedido ao juiz. Posto isso, determino a designação
de audiência de instrução e julgamento. Anote-se que tal audiência deverá ser realizada independente da presença da parte
reclamada, pois, como já consignado, a revelia gera a prescindibilidade de intimação da parte revel dos atos processuais até
seu comparecimento aos autos. A parte reclamante deverá comparecer para depoimento pessoal. Após a prolação da sentença
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pelo juiz leigo, renove-se a conclusão para sua homologação e/ou outra determinação cabível para o caso em questão. Intimemse. Cumpra-se.”
Processo 0817862-04.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Castelo de San Marino
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 90: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, em cinco dias, apresente nova planilha de cálculo,
devendo ser retirado a duplicidade dos valores, após, citese a parte executada para efetuar o pagamento, no prazo de 03 (três)
dias, a contar da citação (CPC, art. 829, caput), devendo constar expressamente no mandado que caso fique constatado que a
parte executada encontra-se em lugar ignorado, deverá ser certificado nos autos....”
Processo 0819396-80.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda-EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0819961-44.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda -EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0819980-50.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda -EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820104-33.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Kenneth Rogério Dourados Brandão
ADV: LARISSA LUCAS LIMA (OAB 25708/MS)
Despacho fl. 21: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0820117-32.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda-EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820356-36.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda-EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820365-95.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda-EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0820392-78.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Sr Parron Batista Locações de Veículos - Me
ADV: CAUÊ GILBERTHY ARRUDA DE SIQUEIRA (OAB 22906/MS)
Despacho fl. 12: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820473-27.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Unicam Ensino Profissional Ltda - EPP
ADV: FERNANDO SIRUGI DE SOUZA (OAB 18043/MS)
ADV: ALEXANDRE JACQUES COSTA GLAYCHMAN (OAB 16570/MS)
Despacho fl. 18: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
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Processo 0820491-48.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Unicam Ensino Profissional Ltda - EPP
ADV: ALEXANDRE JACQUES COSTA GLAYCHMAN (OAB 16570/MS)
ADV: FERNANDO SIRUGI DE SOUZA (OAB 18043/MS)
Despacho fl. 17: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820558-13.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda -EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820563-35.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Cosme Ferreira e Silva
ADV: LEANDRO MACHADO DE SOUZA LOBO (OAB 22164/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820577-19.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0820584-11.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda -EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0820631-82.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Benedito Proença
ADV: RENAN GOMES E SILVA NÓBREGA (OAB 24604/MS)
ADV: GILSON APARECIDO DA SILVA ARAKAKI (OAB 18713/MS)
ADV: VALDA MARIA GARCIA ALVES NÓBREGA (OAB 17380/MS)
Despacho fl. 18: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820646-51.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Jorge Macedo de Araújo
ADV: ZULEIDE ZACARIAS MARTINS (OAB 15881/MS)
Despacho fl. 11: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820699-32.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Rozário e Guimarães Ltda ME
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820722-75.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: K1 Formaturas, Rozario e Guimaraes Ltda Me
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820783-33.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Diego Dias Barbosa
ADV: DIEGO DIAS BARBOSA (OAB 15275/MS)
Despacho fl. 37: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
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Processo 0820820-60.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Residencial José de Alencar I
ADV: ARIANE JUNQUEIRA DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 24389A/MS)
Despacho fl. 66: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820863-94.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 17: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820869-04.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0820945-28.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Odette Cardoso Ramalho
ADV: MATHEUS RODOVALHO WRUBEL (OAB 25293/MS)
ADV: WÉLLDER ALVES DONATO (OAB 16247/MS)
ADV: AMALRYR JUNIOR MASCARENHAS CERQUEIRA (OAB 24166/MS)
ADV: LUIZ EPELBAUM (OAB 6703B/MS)
ADV: SORAYA CARVALHO DE SOUZA EPELBAUM (OAB 13555/MS)
Despacho fl. 11: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0820949-65.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: B F Ferreira Consultoria LTDA
ADV: BRUNO FRANCISCO FERREIRA (OAB 58131/PR)
Despacho fl. 37: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0821024-07.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Rozário e Guimarães LTDA ME
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 24: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0821038-88.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Rozário e Guimarães LTDA ME
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
Despacho fl. 23: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821063-04.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - ME
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0821064-86.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - ME
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821084-77.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - ME
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
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Processo 0821127-14.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Reqte: João Chaves de Matos
ADV: ALESSANDRA CHAGAS MESQUITA (OAB 24160/MS)
ADV: RAFAEL DOS SANTOS PAIM MENDES (OAB 15844/MS)
ADV: GUILHERME DE FIGUEIREDO GENTIL (OAB 25921/MS)
Despacho fl. 18: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821376-62.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: A.b Pita Designer Móveis EIRELI-ME
ADV: RODRIGO COELHO DE SOUZA (OAB 17301/MS)
ADV: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR (OAB 15475/MS)
Despacho fl. 28: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0821414-74.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Marilei Pereira dos Santos
ADV: MARCELO BACCHI CORREA DA COSTA (OAB 8246/MS)
Despacho fl. 12: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821551-56.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Gmad Campo Grande Suprimentos para Móveis Ltda
ADV: LIDIA PAULA CARNEVALE NARDI (OAB 75951/PR)
ADV: JOÃO CARLOS NARDI JUNIOR (OAB 42461/PR)
Despacho fl. 23: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821615-66.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Aparecido Ademir Zigart
ADV: NILZA LEMES DO PRADO (OAB 11669/MS)
Despacho fl. 11: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821624-28.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15/16: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0821766-32.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Vithal Academia Eireli - ME
ADV: ROBERTO DE AVELAR (OAB 8165/MS)
ADV: ROGÉRIO DE AVELAR (OAB 5991/MS)
ADV: CAIO LUIZ DE AVELAR GOMES (OAB 23095/MS)
Despacho fl. 22: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0821999-29.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0822099-81.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0822103-21.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 19: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
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ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0822116-20.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0822215-87.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 22: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0822247-92.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0822250-47.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Schula e Pereira Ltda - EPP
ADV: DANIELLE PROGETTI PASCHOAL (OAB 14289/MS)
Despacho fl. 15: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial....”
Processo 0822288-59.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Alexandro Alves Amazonas
ADV: ADEMILSON FLORINDO DOS SANTOS (OAB 24302/MS)
Despacho fl. 18: “1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título extrajudicial original,
a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento ao art. 798, inciso I, “a”,
do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do atendimento presencial....”
Processo 0822392-51.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Escola de Educação Infantil Branca de Neve e Colégio Sucesso Ensino Fundamental
ADV: FELIPE BARROS CORRÊA (OAB 15555/MS)
ADV: CRISTIANE APARECIDA MAZURECK JOVANI (OAB 15884/MS)
ADV: RENATO ARAUJO CORREA (OAB 3969/MS)
ADV: THIAGO JOVANI (OAB 11736/MS)
Despacho fl. 18: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0822585-66.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Rozário e Guimarães Ltda ME
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 22: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
Processo 0822586-51.2020.8.12.0110 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Rozário e Guimarães Ltda ME
ADV: CHRISTIANE DE FÁTIMA MÜLLER (OAB 13362/MS)
ADV: ALEX ALVES GARCEZ (OAB 18347/MS)
Despacho fl. 22: “Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o título
extrajudicial original, a fim de ser carimbado pelo setor de atendimento, sob pena de extinção do feito, por descumprimento
ao art. 798, inciso I, “a”, do NCPC e do Enunciado nº 126 do FONAJE, devendo o prazo ser contado a partir da abertura do
atendimento presencial...”
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO SIMONE NAKAMATSU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA YULE DE QUEIROZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0811633-62.2019.8.12.0110 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular Difamação
Vítima: V.V.B.N.B.V.
ADV: AMANDA CAROLINE CIPRIANO LOPES (OAB 24369/MS)
ADV: MARIA CLARA CINTRA PAIM (OAB 24328/MS)
Fica o querelante intimado, por meio de seus advogados, da certidão de f. 100, em especial para apresentar nos autos o
número de telefone e endereço atual, possibilitando a intimação pessoal dos atos processuais. Prazo de 05 dias.
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JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CENTRAL
JUIZ(A) DE DIREITO SIMONE NAKAMATSU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA YULE DE QUEIROZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0802108-22.2020.8.12.0110 (apensado ao Processo 0015735-63.2019.8.12.0110) - Crimes de Calúnia, Injúria
e Difamação de Competência do Juiz Singular - Difamação
Querelante: Veber Ferreira Pereira
ADV: WILIAN DAMEAO (OAB 9967/MS)
Intimação do r. Despacho de f. 95: Intime-se o querelante para que, em cinco dias, manifeste-se da cota ministerial de f.
91-4.

Vara da Justiça Militar Estadual
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2021
Processo 0005551-78.2020.8.12.0800 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - DIREITO PENAL MILITAR Crimes contra o Serviço Militar e o Dever Militar - Abandono de posto e de outros crimes em serviço - Embriaguez em
serviço
Réu: Nilson Fernandes Sena Junior
ADV: EMILENE MAEDA RIBEIRO (OAB 17420/MS)
ADV: MATHEUS MACHADO LACERDA DA SILVA (OAB 21533/MS)
Intimado do inteiro teor do despacho de fls. 310: “Considerando que na data designada para a realização do julgamento
(15/02/2020), será feriado, redesigno o ato para o dia 22 de fevereiro de 2021, às 13h30m. O julgamento será realizado por meio
da plataforma do Google Meet, como determinado às f. 309. Int.” e da certidãio de fls. 312, com informação acerca do link de
acesso ao google meet, referente à audiência designada.
Processo 0015113-83.2020.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de
Armas
Réu: Emilio Acunha Filho
ADV: SAVIANI GUARNIERI MARTINS (OAB 18389/MS)
ADV: ANDERSON EIFLER AJALA (OAB 19041/MS)
INTIMADO do inteiro teor do despacho de f.229, nos seguintes termos: “(...) Considerando que na data designada para a
realização do julgamento (15/02/2020), será feriado de carnaval, redesigno o ato para o dia 25 de fevereiro de 2021, às 13h45m.
O julgamento será realizado por meio da plataforma do Google Meet, como determinado às f. 309. Int. (...)”. INTIMADO do teor
da certidão de f.231, contendo link de acesso à sala virtual de audiência, a ser realizada pelo GOOGLE MEET. Nada mais.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2021
Processo 0030518-96.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares
Réu: Christian da Silva - Elivan Uehara Queiroz - Gabriel de Oliveira Martins - Luiz Eduardo Piassa de Souza - Zeferson
Martinez
ADV: EMILENE MAEDA RIBEIRO (OAB 17420/MS)
ADV: SAVIANI GUARNIERI MARTINS (OAB 18389/MS)
ADV: GERSON ALMADA GONZAGA (OAB 18586/MS)
ADV: ANDERSON EIFLER AJALA (OAB 19041/MS)
ADV: LUCAS TOBIAS ARGUELLO (OAB 20778/MS)
ADV: MATHEUS MACHADO LACERDA DA SILVA (OAB 21533/MS)
INTIMADO para apresentar alegações finais, no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do despacho de f.332. Nada mais
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2021
Processo 0050040-12.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - DIREITO PENAL MILITAR Crimes contra a Pessoa - Crimes Sexuais - Estupro
Réu: Fernando Resende Espíndola
ADV: IVAN GIBIM LACERDA (OAB 5951/MS)
ADV: RUI GIBIM LACERDA (OAB 8052/MS)
INTIMADO para apresentar Alegações Finais, no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do art.428 do CPPM, conforme
despacho de f.197. Nada mais.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2021
Processo 0030448-16.2018.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares
Réu: Edevaldo Aleixo Marques Fontes - Weliton Arce Espíndola
ADV: ADEMILSON DA SILVA OLIVEIRA (OAB 12199/MS)
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ADV: BRUNA RIBEIRO DA TRINDADE ESQUIVEL (OAB 15587/MS)
INTIMADO para apresentar alegações finais, no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do art. 428 do CPPM, conforme decisão
de f.580/581. Nada mais.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2021
Processo 0031531-33.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares
Réu: Odenilson Marques Hortega - Marcos Vinicius Jardim Pacheco - Felippe Lima Rocha - Alisson Lemes Bezerra e outro
ADV: SILVIA DE LIMA MOURA FIGUEIRA (OAB 10688B/MS)
ADV: IVAN GIBIM LACERDA (OAB 5951/MS)
ADV: RUI GIBIM LACERDA (OAB 8052/MS)
ADV: BRUNA RIBEIRO DA TRINDADE ESQUIVEL (OAB 15587/MS)
ADV: EMILENE MAEDA RIBEIRO (OAB 17420/MS)
ADV: GERSON ALMADA GONZAGA (OAB 18586/MS)
ADV: LUCAS TOBIAS ARGUELLO (OAB 20778/MS)
ADV: MATHEUS MACHADO LACERDA DA SILVA (OAB 21533/MS)
INTIMADO do inteiro teor do despacho de f.454, redesignando a audiência de oitiva de testemunha, para o dia 23 de
fevereiro de 2021, às 15h15m, bem como, da certidão de f.456, contendo link de acesso à sala de audiência pelo GOOGLE
MEET. Nada mais.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2021
Processo 0048347-90.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares
Réu: Ercílio Alves Feitosa
ADV: EDMAR SOARES DA SILVA (OAB 20047/MS)
INTIMADO do inteiro teor da sentença de f.746, nos seguintes termos: “(...) Ante a juntada de cópia da certidão e óbito (f.
740), declaro extinta a punibilidade do denunciado ERCILIO ALVES FEITOSA, o que faço com fundamento no artigo 123, I,
Código Penal Militar. Cumpridas as formalidades legais, e as devidas comunicações, arquivem-se. P.R.I.C. (...)”.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2021
Processo 0017923-65.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares
Réu: Longuinho Martins Dutra
ADV: WILTON MENDONÇA DE FREITAS (OAB 22934B/MS)
Intimação do teor da certidão de fls. 382/383, acerca da audiência de julgamento e do link para acesso ao google meet.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2021
Processo 0042194-41.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - DIREITO PENAL MILITAR Crimes contra a Administração Militar - Falsidade - Falsificação de documento
Réu: Altair Dal Santo Queiroz
ADV: SAVIANI GUARNIERI MARTINS (OAB 18389/MS)
ADV: ANDERSON EIFLER AJALA (OAB 19041/MS)
Intimado do inteiro teor do despacho de fls. 306: “Designo a data de 18 de fevereiro de 2021, às 13h45m, para julgamento
destes autos de ação penal que o Ministério Público Militar promove em face dO 3º Sgt QPPM Altair Dal Santo Queiroz.
Considerando a edição da Portaria n. 1.888, de 27 de novembro de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul, que determinou a redução do percentual de atendimento presencial nas unidades judiciárias ou
administrativas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, dada a expressiva elevação do índice de contágio pelo
novo coronavírus COVID-19, DETERMINO que o ato designadoseja realizado pela plataforma do google meet. Intime-se.”, e da
certidão de fls. 308, contendo informação de acesso à plataforma do google meet.
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2021
Processo 0045178-95.2019.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - DIREITO PENAL MILITAR Crimes contra a Administração Militar - Desacato e da Desobediência - Desobediência
Réu: Renerson Altieres Garcia de Queiroz
ADV: DELAINE OLIVEIRA SOUTO PRATES (OAB 13621B/MS)
ADV: BRUNO AUGUSTO PASIAN CATOLINO (OAB 14826/MS)
ADV: RENATA DE PAULA ZAQUEO (OAB 24249/MS)
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Intimado do inteiro teor do despacho de fls. 247: “Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre
a exceção de incompetência interposta pelo denunciado CB QPBM Renerson Altieres Garcia de Queiroz. Sem prejuízo do ato
acima, designo a data de 10 de fevereiro de 2021, às 13h45, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório
do denunciado. Intime-se a defesa do denunciado para fornecer o contato telefônico das testemunhas arroladas. A intimação da
(s) testemunha(s) deverá ser feita via whatsapp e a audiência será realizada pela plataforma do google meet. Int., e da certidão
de fls. 250, contendo informação do link de acesso a plataforma do google meet.”
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCEU TRANHAN XAVIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2021
Processo 0017056-38.2020.8.12.0001 - Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares
Réu: Suzenkhleir Aparecida Oliveira Vasconcelos
ADV: MARK STANLEY BARBOSA IRIAS (OAB 83016/PR)
Intimado do inteiro teor do despacho de fls. 122: “Em consulta ao SAJ segundo grau, constatei que por força de decisão
proferida no autos de Habeas Corpus n. 0017056-38.2020.12.0001 foi concedida a liberdade a ré Sd QPPM Suzenkhleir
Aparecida Oliveira Vasconcelos. A denúncia foi recebida às f. 58/60. Providencie-se a evolução da classe do inquérito para
a correspondente Ação Penal Penal, segundo as disposições contidas no art. 394, § 1º, do CPP e na Tabela de Classes do
CNJ, preenchendo o Histórico de Partes com as informações necessárias ao cadastramento da ação penal militar. Designo
o dia 23 de fevereiro de 2021, às 14h15m, para a oitiva da(s) testemunha(s) de acusação arroladas na denúncia. A audiência
será realizada pela plataforma do Google Meet. Cite-se o(s) réu(s) para integrar(em) a lide, intimando-o(s) para comparecer à
audiência designada ocasião em que deverá(ão) estar acompanhado(s) de advogado , consignando-se no(s) mandado(s) que,
por força da orientação do STF fixada no HC 127900/AM, o(s) interrogatório(s) será(ão) realizado(s) após o encerramento da
instrução processual criminal. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público. Intimem-se.” e da certidão de fls. 122,
com informação acerca do link de acesso ao google meet, referente à audiência designada.

1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0817612-07.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autora: Lídia Scherbak
ADV: JOSÉ CARLOS SIMIOLI DA PAZ (OAB 22161/MS)
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
Decisão de fls. 146-147 “...I. Preenchidos os requisitos do artigo 509, II, do CPC e as regras do peticionamento eletrônico do
Provimento nº 70/2012 do TJMS, admito a inicial e as emendas à inicial de fls. 82-9 e 133-4. II. Como a requerente é idosa, o feito
terá prioridade na tramitação, segundo prevê o artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil e como aparenta estar configurada
a situação descrita no artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça à requerente. Façam-se as devidas
anotações no sistema. III. Conforme prevê o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja deferida a
inversão do ônus da prova, a requerente deve apresentar, no mínimo, um início de prova que demonstre a sua relação com a
requerida, ou seja, o contrato celebrado entre as partes ou comprovante de algum pagamento (verossimilhança da alegação),
ou a dificuldade em produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, o que tem amparo em decisão do Superior Tribunal
de Justiçaacerca do tema, sendo que instruiu os autos com cópia do contrato firmado entre as partes e os comprovantes de
pagamento de fls. 10-7, razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova. IV. Indefiro a liminar em que se busca seja suspensa
a cobrança das mensalidades com valores incorretos, pois não se verifica, pelo menos para um juízo próprio de cognição
sumária, prejuízo irreparável à requerente em aguardar final decisão da liquidação, o que afasta o perigo de dano, bem como
não se mostra razoável formar um juízo de probabilidade apenas com os documentos trazidos aos autos por uma das partes
a fim de apurar quais seriam os valores corretos a serem cobrados pela requerida. V. Intime-se a requerida, na pessoa de seu
advogado constituído nos autos em que foi proferida a sentença genérica, para, querendo, apresentar contestação no prazo
de 15 dias (art. 511 do CPC). VI. Intime-se a requerida para, no mesmo prazo alhures indicado, instruir os autos com extrato
dos pagamentos realizados em nome da requerente ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, todavia sem a aplicação da multa
diária pretendida por ser incompatível com a exibição de documentos (Súmula 372 do STJ). Cumpra-se. I-se.”
Processo 0818010-51.2020.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Célia Martins Vieira
ADV: MARCOS CAETANO DA SILVA (OAB 14021/MS)
Decisão de fl. 183 “...A requerente possui rendimento mensal bruto de R$ 8.694,73 (fl. 98) e não se enquadra, portanto, na
situação descrita no artigo 98 do CPC, razão pela qual indefiro a gratuidade da justiça. Cumpre acrescentar neste ponto que,
embora a requerente tenha juntado comprovantes de despesas (fls. 172-81), tais gastos não são suficientes para refutar a
conclusão alhures apontada ante o valor do seu rendimento bruto. Regularize-se, com o recolhimento das custas iniciais, sob
pena de cancelamento da distribuição deste feito. I-se.”
Processo 0818468-68.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Mercedes da Costa Fernandes
ADV: JOSÉ CARLOS SIMIOLI DA PAZ (OAB 22161/MS)
Decisão de fl. 104 “...I. Defiro o pedido de parcelamento das custas iniciais com amparo no artigo 98, § 6º, do Código de
Processo Civil e em precedente do Tribunal de Justiça deste Estado. II. O recolhimento das custas deverá ser efetuado em 6
parcelas mensais e sucessivas. Regularize-se com a comprovação do pagamento da 1ª parcela, sob pena de cancelamento da
distribuição. Cumpra-se. I-se.” Com intimação da parte autora da Juntada de Guia de Recolhimento Judicial de fls. 105-116.
Processo 0818932-92.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autor: Paulo Roberto de Rezende
ADV: LIDIANE AMÁLIA SANDIM KLAGENBERG ARANTES (OAB 21061/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
Decisão de fl. 49 “...I. Preenchidos os requisitos do artigo 509, II, do CPC e as regras do peticionamento eletrônico do
Provimento nº 70/2012 do TJMS, admito a inicial e as emendas à inicial de fls. 17-8 e 45. II. Como o requerente é idoso, o feito
terá prioridade na tramitação, segundo prevê o artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil. Façam-se as devidas anotações no
sistema. III. Conforme prevê o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja deferida a inversão do ônus
da prova, o requerente deve apresentar, no mínimo, um início de prova que demonstre a sua relação com a requerida, ou seja,
o contrato celebrado entre as partes ou comprovante de algum pagamento (verossimilhança da alegação), ou a dificuldade em
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, o que tem amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiçaacerca do tema,
sendo que instruiu os autos com cópia do contrato firmado entre as partes de fl. 12, razão pela qual defiro a inversão do ônus
da prova. IV. Intime-se a requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos em que foi proferida a sentença genérica,
para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 511 do CPC). V. Intime-se a requerida para, no mesmo prazo
alhures indicado, instruir os autos com extrato dos pagamentos realizados em nome do requerente ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo, todavia sem a aplicação da multa diária pretendida por ser incompatível com a exibição de documentos (Súmula 372
do STJ). Cumpra-se. I-se.”
Processo 0821241-86.2020.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Neide Concheta Bruschi
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
ADV: WILMAR SOUZA FORTALEZA (OAB 6505/MS)
Decisão de fl. 74 “...I. Preenchidos os requisitos do artigo 509, II, do CPC e as regras do peticionamento eletrônico do
Provimento nº 70/2012 do TJMS, admito a inicial e as emendas à inicial de fls. 43, 47 e 57. II. Como aparenta estar configurada
a situação descrita no artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça à requerente. III. Conforme prevê
o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, o requerente deve
apresentar, no mínimo, um início de prova que demonstre a sua relação com a requerida, ou seja, o contrato celebrado entre
as partes ou comprovante de algum pagamento (verossimilhança da alegação), ou a dificuldade em produzir a prova do fato
constitutivo de seu direito, o que tem amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiçaacerca do tema, sendo que instruiu os
autos com cópia do contrato firmado entre as partes de fls. 6-9, razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova. IV. Intimese a requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos em que foi proferida a sentença genérica, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 511 do CPC). V. Intime-se a requerida para, no mesmo prazo alhures indicado,
instruir os autos com extrato dos pagamentos realizados em nome da requerente ou justificar a impossibilidade de fazê-lo,
todavia sem a aplicação da multa diária pretendida por ser incompatível com a exibição de documentos (Súmula 372 do STJ).
Cumpra-se. I-se.”
Processo 0822592-94.2020.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Autor: Orly Colombo Lopes
ADV: LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO (OAB 19344/MS)
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
ADV: ANDREY DE MORAES SCAGLIA (OAB 15737/MS)
Decisão de fls. 84-85 “...I. Preenchidos os requisitos do artigo 509, II, do CPC e as regras do peticionamento eletrônico do
Provimento nº 70/2012 do TJMS, admito a inicial e as emendas à inicial de fls. 61-2 e 74. II. Como aparenta estar configurada
a situação descrita no artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça ao requerente e como ele trouxe
para os autos sua Declaração Anual de Imposto de Renda (fls. 75-83) cujos dados são protegidos por sigilo, razão pela o feito
deverá tramitar em segredo de justiça, o que tem amparo no artigo 189, III, do Código de Processo Civil. III. Conforme prevê
o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, o requerente deve
apresentar, no mínimo, um início de prova que demonstre a sua relação com a requerida, ou seja, o contrato celebrado entre
as partes ou comprovante de algum pagamento (verossimilhança da alegação), ou a dificuldade em produzir a prova do fato
constitutivo de seu direito, o que tem amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiçaacerca do tema, sendo que instruiu os
autos com cópia dos comprovantes de pagamento de fls. 10-6, razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova. IV. Intimese a requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos em que foi proferida a sentença genérica, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 511 do CPC). V. Intime-se a requerida para, no mesmo prazo alhures indicado,
instruir os autos com extrato dos pagamentos realizados em nome do requerente ou justificar a impossibilidade de fazê-lo,
todavia sem a aplicação da multa diária pretendida por ser incompatível com a exibição de documentos (Súmula 372 do STJ).
Cumpra-se. I-se.”
Processo 0822873-55.2017.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Yolanda Reis Rodrigues - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: RENAN AOKI SAMMARCO (OAB 348666/SP)
ADV: JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS (OAB 21037/MS)
ADV: JOSÉ MANUEL DE ARRUDA ALVIM NETO (OAB 12363/SP)
ADV: TULIO SCHLECHTA PORTELLA (OAB 337190/SP)
Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre os esclarecimentos prestados pelo perito.
Processo 0823705-59.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Juliane Jacques Cristaldo - Audo da Silva Brum - Exectdo: Itaú Unibanco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CLAUDIONOR DUARTE NETO (OAB 7956/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: GISELE PEIXOTO LIMA (OAB 10622B/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
Despacho fl.294:”...I. Esclareçam Juliana Vilas Boas Fernandes Brum e Pedro Henrique Vilas Boas Brum se houve a
abertura de inventário em virtude do falecimento de Aldo da Silva Brum e Roberto Luiz Vilas Boas Brum, bem como quem é o
inventariante.II. Suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil até a regularização determinada.
I-se...”.
Processo 0824656-77.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autora: Ramona Coene dos Passos
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
Decisão fl.52:”...I. Como aparenta estar comprovada a situação descrita no artigo 98 do Código de Processo Civil,
defiro a gratuidade da justiça à requerente.II. A requerente deverá emendar a inicial para instrui com cópia dos respectivos
substabelecimentos outorgados ao advogado da requerida nos autos principais. Regularize-se. I-se...”.
Processo 0824736-41.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Reqte: Nilda Gomes Sales
ADV: ANA CLÁUDIA RODRIGUES ROCHA (OAB 16047/MS)
ADV: KARLA BRITO RIVAROLA (OAB 18877/MS)
Decisão fl.61:”...A requerente possui rendimento mensal bruto de R$ 7.012,64 (fls.58-60) e não se enquadra, portanto, na
situação descrita no artigo 98 do CPC, razão pela qual indefiro a gratuidade da justiça. Cumpre acrescentar neste ponto que,
embora a requerente tenha juntado comprovantes de despesas (fls. 10 e 53), tais gastos não são suficientes para refutar a
conclusão alhures apontada ante o valor do seu rendimento bruto. Regularize-se, com o recolhimento das custas iniciais, sob
pena de cancelamento da distribuição deste feito. I-se...”.
Processo 0825288-06.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Exeqte: Joaquim Aureliano de Macedo - Exectdo: Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda - EPP
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
ADV: WILSON SILVA ANARIO (OAB 25007/MS)
Decisão fl.82:”...I. Preenchidos os requisitos do artigo 509, II, do CPC e as regras do peticionamento eletrônico do
Provimento nº 70/2012 do TJMS, admito a inicial e a emenda à inicial de fl.50.II. Conforme prevê o artigo 6º, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, o requerente deve apresentar, no mínimo, um
início de prova que demonstre a sua relação com a requerida, ou seja, o contrato celebrado entre as partes ou comprovante de
algum pagamento (verossimilhança da alegação), ou a dificuldade em produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, o que
tem amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema1, sendo que instruiu os autos com cópia do contrato
firmado entre as partes e os comprovantes de pagamento de fls. 13-6, razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova.
III. Intime-se a requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos em que foi proferida a sentença genérica, para,
querendo,apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 511 do CPC).IV. Intime-se a requerida para, no mesmo prazo alhures
indicado, instruir os autos com extrato dos pagamentos realizados em nome do requerente ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo, todavia sem a aplicação da multa diária pretendida por ser incompatível com a exibição de documentos (Súmula 372 do
STJ). Cumpra-se...”.
Processo 0832386-42.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autor: Andre Luciano Silveira de Arruda - Réu: Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda - EPP
ADV: DÉCIO JOSÉ XAVIER BRAGA (OAB 5012/MS)
ADV: ALESSANDRA DALIRA DE CARVALHO MACHADO HIRAHATA (OAB 21170/MS)
ADV: ALLAN FÁBIO LOUREIRO VENÂNCIO (OAB 23512/MS)
Decisão de fl. 71 “...I. Preenchidos os requisitos do artigo 509, II, do CPC e as regras do peticionamento eletrônico do
Provimento nº 70/2012 do TJMS, admito a inicial de fls.1-6 e 59. II. Conforme prevê o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, o requerente deve apresentar, no mínimo, um início de
prova que demonstre a sua relação com a requerida, ou seja, o contrato celebrado entre as partes ou comprovante de algum
pagamento (verossimilhança da alegação), ou a dificuldade em produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, o que tem
amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiçaacerca do tema, sendo que instruiu os autos com cópia do contrato firmado
entre as partes e os comprovantes de pagamento de fls. 10-6, razão pela qual defiro a inversão do ônus da prova. III. Intimese a requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos em que foi proferida a sentença genérica, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 511 do CPC). IV. Intime-se a requerida para, no mesmo prazo alhures indicado,
instruir os autos com extrato dos pagamentos realizados em nome da requerente ou justificar a impossibilidade de fazê-lo,
todavia sem a aplicação da multa diária pretendida por ser incompatível com a exibição de documentos (Súmula 372 do STJ).
Cumpra-se. I-se.”
Processo 0833101-55.2018.8.12.0001 - Ação Popular - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Luciane de Matos Nantes Costadele - Réu: Angelo Prochmann e outros
ADV: DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 11866/MS)
ADV: LUCAS LEMOS NAVARROS (OAB 12914/MS)
Intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, manivestar-se acerca das certidões negativas de fls. 834, 1134 e 1135
Processo 0833438-73.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autor: Carlindo Silva de Brito
ADV: CELSO GONÇALVES (OAB 20050/MS)
Decisão de fl. 74 “...O requerente deverá emendar a inicial para comprovar sua renda mensal ou anual ou a impossibilidade
de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sob pena de indeferimento da gratuidade da
justiça. Regularize-se. I-se.”
Processo 0833491-54.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autora: Cristina Medrado Magalhães Gimenes
ADV: CELSO GONÇALVES (OAB 20050/MS)
Decisão de fl. 72 “...A requerente deverá emendar a inicial para comprovar sua renda mensal ou anual ou a impossibilidade
de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sob pena de indeferimento da gratuidade da
justiça. Regularize-se. I-se.”
Processo 0833591-09.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autora: Diva Maria da Silva Pereira
ADV: CELSO GONÇALVES (OAB 20050/MS)
Decisão de fl. 84 “...I. Como a requerente é idosa, o feito terá prioridade na tramitação, segundo prevê o artigo 1.048, I, do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

299

Código de Processo Civil. Façam-se as devidas anotações no sistema. II. A requerente deverá emendar a inicial para comprovar
sua renda mensal ou anual ou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Regularize-se. I-se.”
Processo 0833753-04.2020.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autor: Luiz Pereira da Silva
ADV: CELSO GONÇALVES (OAB 20050/MS)
Decisão de fl. 71 “...O requerente deverá emendar a inicial para comprovar sua renda mensal ou anual ou a impossibilidade
de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sob pena de indeferimento da gratuidade da
justiça. Regularize-se. I-se.”
Processo 0837099-65.2017.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Autor: Leocir dos Santos Viscovini - Noemi Bauer de Carvalho - Roseli Bauer - Kerlly Bauer Dias - Miriam Bauer Souza Jose Lopes Filho - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSÉ MANUEL DE ARRUDA ALVIM NETO (OAB 12363/SP)
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: ANDRÉ LUIS LOBO LINE (OAB 272028/SP)
ADV: FÁTIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA DE GODOI (OAB 119384/SP)
Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre os esclarecimentos prestados pelo perito.
Processo 0838141-86.2016.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Exeqte: João Pereira Marques Filho - José Carlos Rosa - Lenise Maria Viegas Carvalho de Siqueira Conti - Luiz Teodoro de
Queiroz - Maria de Fátima Dias Granja - Mariluz Sabino da Silva - Naudy Castilho Fontoura - Rodrigo Genoud Trentini - Maria
Auxiliadora Fontoura Ganne - Wagner Ganne Junior - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: JOSÉ MANUEL DE ARRUDA ALVIM NETO (OAB 12363/SP)
ADV: ANTONIO CAMARGO JUNIOR (OAB 15066/PR)
Intimação da parte Exequente para manifestar-se acerca da petição do Executado de fls. 1.164/1.165.
Processo 0841831-26.2016.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Exeqte: Ernesto Duarte e outros - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: ANDRÉ LUIS LOBO LINE (OAB 272028/SP)
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: JOSÉ MANUEL DE ARRUDA ALVIM NETO (OAB 12363/SP)
ADV: FÁTIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA DE GODOI (OAB 119384/SP)
Com intimação das Partes da Juntada de Laudo Pericial de fls. 556-651.
Processo 0844016-37.2016.8.12.0001 - Liquidação por Arbitramento - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Exeqte: Cláudio Chaves de Oliveira - Ana Paula Cavalieri Pontes e outros - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: JOSÉ MANUEL DE ARRUDA ALVIM NETO (OAB 12363/SP)
ADV: EUGÊNIO FERREIRA DE FREITAS GONZALEZ (OAB 10098/MS)
ADV: ANTONIO CAMARGO JUNIOR (OAB 13844A/MS)
Intimação da parte Exequente para manifestar-se acerca da petição da Executada de fls. 947/948.
Processo 0844397-06.2020.8.12.0001 (apensado ao Processo 0030313-87.2007.8.12.0001) - Liquidação de Sentença
pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Rita de Cassia Mellendes de Oliveira
ADV: IRABENI NUNES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 17698/MS)
Com intimação da parte autora da Juntada de Guia de Recolhimento Judicial de fls. 96-97.

2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0809324-46.2015.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: EVA APARECIDA BARBOSA - Exectdo: OI S.A.
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
ADV: HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA (OAB 10526/MS)
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
Sentença de fl. 1153 “...Observa-se dos autos que não há controvérsia entre as partes no tocante ao quantum debeatur,
razão pela qual, nos termos de suas respectivas petições, HOMOLOGO o crédito reconhecido pelos litigantes e declaro como
devido, em 20 de junho de 2016, o valor de R$ 7.486,37 (sete mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).
Por consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC. Custas
finais pela parte devedora. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, determinando que constem
na certidão de crédito expedida. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, observando-se
os termos de seu requerimento. Fica autorizado o destaque dos honorários contratuais, caso tenha requerimento expresso nos
autos, devendo a parte apresentar o contrato de honorários até o trânsito em julgado desta decisão. Autorizo os levantamentos
necessários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos providenciando a baixa no Sistema
de Automação do Judiciário.”
Processo 0810571-28.2016.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Reqte: Jair Roberto Alves - Reqda: ‘Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
Com intimação do Exequente para no Prazo de 15 (quinze) dias se manifestar em relação à Petição do Executado de fls.
796-831.
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Processo 0813969-80.2016.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Reqte: Nadir Aparecida Dias - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
Intimação da parte Exequente para manifestar-se acerca da Impugnação ao pedido de cumprimento de sentença de fls.
510/545.
Processo 0816743-83.2016.8.12.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Reqte: Dilma Terezinha Machado Padilha
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
Intimação da parte Exequente para manifestar-se acerca da Impugnação ao pedido de cumprimento de sentença de fls.
504/538.
Processo 0819214-72.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Elizabeth Neris - Exectda: OI S/A
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
ADV: AMANDA VILELA PEREIRA (OAB 9714/MS)
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
Sentença de fl. 1787 “...Observa-se dos autos que não há controvérsia entre as partes no tocante ao quantum debeatur,
razão pela qual, nos termos de suas respectivas petições, HOMOLOGO o crédito reconhecido pelos litigantes e declaro como
devido, em 20 de junho de 2016, o valor de R$ 2.063,34 (dois mil e sessenta e três reais e trinta quatro centavos). Por
consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC. Custas
finais pela parte devedora. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, determinando que constem
na certidão de crédito expedida. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, observando-se
os termos de seu requerimento. Fica autorizado o destaque dos honorários contratuais, caso tenha requerimento expresso nos
autos, devendo a parte apresentar o contrato de honorários até o trânsito em julgado desta decisão. Autorizo os levantamentos
necessários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos providenciando a baixa no Sistema
de Automação do Judiciário.”
Processo 0824166-94.2016.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Antonia Santos da Silva - Exectda: OI S/A
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: ROBERTO SOLIGO (OAB 2464B/MS)
ADV: HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA (OAB 10526/MS)
ADV: ALEXANDRE SOUZA SOLIGO (OAB 16314/MS)
Despacho fls.212/213:”...01. Observa-se dos autos que foi tentada uma composição amigável entre as partes, oportunizandose a juntada de seus cálculos, mas referida tentativa não foi frutífera, razão pela qual o feito deve retornar ao seu curso normal/
natural, de acordo com a lei processual vigente (inclusive oportunizando o cumprimento voluntário e também o oferecimento
de impugnação, uma vez que não foi dada abertura formal dos prazos respectivos).Assim, passa-se à fase de CUMPRIMENTO
DA SENTENÇA.02. Face ao requerimento do credor (art. 523, do CPC),preenchidos os requisitos do artigo 524, do Código de
Processo Civil, INTIME-SE a parte devedora através de seu advogado, por meio de seu representante legal, para que cumpra
voluntariamente a obrigação emanada na sentença,efetuando o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 03. Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,apresente, nos próprios autos, sua impugnação.04.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por
cento),bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, §1º,
do Código de Processo Civil.05. Transcorrido o prazo de impugnação, tornem os autos conclusos para que seja determinada
expedição da respectiva certidão de crédito em favor da parte exequente, para fins de que possa pleitear o pagamento no Juízo
da recuperação...”.
Processo 0825990-49.2020.8.12.0001 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Causas Supervenientes
à Sentença
Exeqte: Marcos Aurelio Rocha da Silva
ADV: LUZIA CRISTINA HERRADON PAMPLONA FONSECA (OAB 4657/MS)
Despacho fl.104:”...RECEBO a petição inicial.DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte exequente.Considerando
a decisão proferida nos autos de nº 0822936-46.2018.8.12.0001, na qual determinou a suspensão de todos os cumprimentos
de sentença individuais relativos à ação coletiva de nº 0836243-09.2014.8.12.0001, REMETA-SE o presente feito ao arquivo
provisório até decisão final daqueles autos.Às providências e intimações necessárias...”.
Processo 0826298-90.2017.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Léia Alves de Oliveira - Exectdo: OI S.A.
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA (OAB 10526/MS)
ADV: CARLOS ALBERTO BEZERRA (OAB 6585/MS)
Decisão fls.1.313/1.315:”...Recebo a manifestação de fls. 115-141 como impugnação ao cumprimento.A requerida alega,
em síntese, a entrega de 8.620 ações,requerendo a desconsideração das mesmas em eventual cálculo, impossibilidade de
atos expropriatórios e discordância dos valores pleiteados pelo exequente.Decido.A requerida afirma em sua defesa que já foi
realizado o adimplemento de 8.620 ações, juntando aos autos o extrato de evolução acionária fornecido pelo Banco Santander
S.A.À executada não assiste razão em seu pleito.O Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em casos análogos, no sentido
de que esta alegação do devedor de ter entregue ações ao credor é matéria preclusa e não comprovada. É preclusa porque o
alegado pagamento teria ocorrido antes da sentença exequenda, cabendo exclusivamente aquele momento a análise do que
apenas agora se alega. [...] Assim, seguindo a jurisprudência deste tribunal, REJEITO a impugnação neste ponto, devendo
em eventual cálculo não haver o abatimento das 8.620 ações.Quanto à impossibilidade de atos expropriatórios, é fato notório
que tal procedimento realmente é inviável neste processo, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial da
requerida, nos termos da lei 11.101/05. Assim, ACOLHO essa parte da defesa.Em relação à discordância quanto aos valores
pleiteados,desde já cumpre esclarecer que este magistrado não possui capacidade técnica para realizar os cálculos, devendo
ser designado expert para tal trabalho, sendo que a apuração do quantum debeatur será realizada nos parâmetros já conhecidos
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e decididos nesta vara especializada.Ultrapassado o prazo de recurso para essa decisão,retornem os autos conclusos para
designação de perícia...”.

1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR C/MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0008480-56.2020.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: Lucas Alves Silva
ADV: EDER CARDOSO DOS SANTOS (OAB 22675/MS)
Intimação do advogado do réu para ciência da decisão de fls. 95/96: Dessa forma, ausentes hipóteses do art. 397 do CPP,
não é o caso de absolvição sumária do réu. Tendo em vista a atual pandemia de COVID-19 e considerando a necessidade
de reordenamento da pauta, aguarde-se, em cartório, na fila de trabalho “324-3. Ag. Designação de Audiência - COVID-19”.
Oportunamente, retornem conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0014701-55.2020.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Vias de fato
Réu: E.N.S.
ADV: PRISCILA OJEDA RAMIRES
Intimação do advogado do réu para ciência da decisão de fls. 88/89: Dessa forma, ausentes hipóteses do art. 397 do
CPP, não é o caso de absolvição sumária do réu. Anote-se no SAJ as testemunhas arroladas pela Defesa. Tendo em vista a
atual pandemia de COVID-19 e considerando a necessidade de reordenamento da pauta, aguarde-se, em cartório, na fila de
trabalho “324-3. Ag. Designação de Audiência - COVID-19”. Oportunamente, retornem conclusos para designação de audiência
de instrução e julgamento. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0026764-83.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: J.F.A.
ADV: WILSON TADEU LIMA (OAB 9502/MS)
ADV: MOACIR FRANCISCO RODRIGUES (OAB 3895B/MS)
Intimação do advogado do réu para ciência da decisão de fls. 134/135: Dessa forma, ausentes hipóteses do art. 397 do
CPP, não é o caso de absolvição sumária do réu. Tendo em vista a atual pandemia de COVID-19 e considerando a necessidade
de reordenamento da pauta, aguarde-se, em cartório, na fila de trabalho “324-3. Ag. Designação de Audiência - COVID-19”.
Oportunamente, retornem conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0039746-66.2017.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: M.A.L.
ADV: ALLAN VINICIUS DA SILVA (OAB 15536/MS)
ADV: RUBENS ALVES DA SILVA JÚNIOR (OAB 22990/MS)
ADV: WESLLEY FERNANDES PEREIRA (OAB 21834/MS)
Intimação do advogado do réu para ciência da sentença de fls. 201/209: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
procedente a pretensão punitiva contida na inicial, para o fim especial de CONDENAR o réu Marcos Antonio Lopes, qualificado,
como incurso nas sanções dos artigos 21 da LCP (por duas vezes) e 147 do CP, na forma da Lei Maria da Penha. Arbitro em
favor de Hellen Bastos Patrocínio, o valor mínimo de reparação de danos extrapatrimoniais, o qual fixo em R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais) para cada ofendida, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula
362, STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 STJ).
Processo 0042411-84.2019.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: C.V.S.
ADV: PAULO ROBERTO RAMOS (OAB 108889/SP)
Decisão de fl. 70: I Intimado para regularizar o vício na representação processual do réu (p. 65-68), o signatário da peça
de p. 50-54 quedou-se inerte (p. 69), razão pela qual, diante da ausência de procuração nos autos, reputo inexistente a defesa
prévia apresentada pelo causídico, e passo a analisar a resposta apresentada pela Defensoria Pública às p. 60-62. II O réu,
na resposta à acusação, não arguiu preliminares, limitando-se a sustentar a fragilidade da peça acusatória, o que importaria,
em tese, a absolvição sumária. No entanto, não incide, in casu, nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, não
havendo que se falar, dessa forma, em absolvição sumária. III Tendo em vista a atual pandemia de COVID-19 e considerando
a necessidade de reordenamento da pauta, aguarde-se, em cartório, na fila de trabalho “324-3. Ag. Designação de Audiência COVID-19”. IV Oportunamente, retornem conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. V Às providências
e intimações necessárias.
Processo 0042873-12.2017.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: E.B.H.R.
ADV: ARTHUR VASCONCELOS DIAS ALMEIDINHA (OAB 15533/MS)
ADV: RICARDO ASSIS DOMINGOS (OAB 5855/MS)
ADV: JOÃO HENRIQUE MIRANDA SOARES CATAN (OAB 17530/MS)
Intimação do advogado do réu para ciência do despacho de fls. 272: I Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual
e à Defesa para ciência e manifestação quanto ao despacho de f. 262 e embargos de declaração de f. 269/271. II Após,
retornem conclusos. e despacho de fls. 262: I Não obstante as informações de fls. 251/253, não há nenhuma providência a ser
determinada por este Juízo, uma vez que foram juntadas com antecedência de cinquenta minutos da audiência. Assim, não
houve tempo hábil para análise e eventuais determinações. II É sabido que é dever das partes manter o endereço atualizado
nos autos, os quais, in casu, tramitam há quase três anos, inclusive com audiência anterior inexitosa (f. 181) em razão da não
localização da vítima no endereço indicado na procuração de f. 98 (f. 153). III - Nota-se, ainda, que os advogados constituídos
pela vítima se fizeram presente na audiência referida (f. 181), tendo, assim, ciência da necessidade de atualização do endereço.
IV Outrossim, o MPE, posteriormente requereu a intimação em endereço obtido em outros autos (f. 190). Contudo, a nova
tentativa restou frustrada (f. 250). V Ademais, a audiência foi designada há um mês, da qual foram os advogados regularmente
intimados por meio da imprensa oficial. VI Ainda que fossem analisadas as informações, não seria o caso de justificativa para
o não comparecimento, considerando que as audiências neste Juízo estão sendo realizadas virtualmente (modo preferencial),
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e somente no caso de impossibilidade previamente constatada, de forma mista, nos termos do despacho de fls. 212/214. VII
Ressalta-se que os advogados que acompanham a vítima foram intimados por meio da imprensa oficial e não compareceram ao
ato para que apresentassem eventual informação/manifestação. VIII Cumpram-se as determinações da sentença de fls. 254/255
IX - Às providências e intimações necessárias.
Processo 0047669-75.2019.8.12.0001 - Carta Precatória Criminal - Oitiva
Réu: R.O.B.
ADV: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE (OAB 20037A/MT)
Intimação do Advogado do réu acerca da audiência redesignada para o dia 02/02/2021, às 15H00min, conforme termo de
audiência de f. 80: “”Designo audiência para o dia 02 de fevereiro de 2021, às 15h00min, que será realizada nos termos do
despacho de f. 60/61. Intime-se a testemunha. Procedase ao contato telefônico com a vítima para fins de verificar a possibilidade
de prestar declarações virtualmente. Certifique-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. Sem prejuízo, solicite-se a informação se
o réu ainda possui como advogado constituído, uma vez que ausente na presente.””

2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR C/MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0014811-25.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência a decisão judicial sobre
perda ou suspensão de direitos
Réu: A.L.A.
ADV: ELOI OLIVEIRA DA SILVA (OAB 7395/MS)
ADV: DAVID TRAJANO RIBEIRO ARAUJO (OAB 17982/MS)
Intima-se a defesa da sentença de fls. 211/215: Por todo o exposto, julga-se procedente a denúncia para CONDENAR Alziro
Lopes do Amaral, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 24-A, da Lei 11.340/06. Julga-se, contudo, em
virtude dos fundamentos esposados, improcedente o pedido formulado pelo Parquet, no que tange à fixação de valor mínimo
para reparação dos danos morais. O réu poderá recorrer em liberdade, em razão do regime inicial que lhe foi aplicado, bem como
pelo fato de não subsistirem os requisitos da prisão provisória. Custas pelo réu. Com o trânsito em julgado, oficie-se, ainda,
ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal e comunique-se
acerca desta condenação ao II/MS e INI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0029205-37.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica
Réu: D.P.O.
ADV: JOSILEY COSTA DE O. SILVA (OAB 14063/MS)
Intima-se a defesa do réu acerca do despacho de p. 138/140, que, além de outras providências, determinou a realização da
audiência desiganada nestes autos pela via eletrônica, por meio de plataformas on-line disponibilizadas pela Justiça.
Processo 0033474-85.2019.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contra a Mulher
Réu: F.S.F.
ADV: CARLOS ALBERTO CORREA DANTAS (OAB 16234/MS)
Intimação do advogado do réu para ciência do despacho de fls. 93/94: Avoquei os autos. Considerando o alto poder de
propagação e contágio do COVID-19, o qual foi considerado como PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
bem como a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional ESPIN veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020 e, por conseguinte, a
excepcional situação de distanciamento social que a sociedade passa. Considerando a Portaria nº 1.828, de 21/08/2020, que
estabelece, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, medidas para a retomada gradual dos serviços
presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo coronavírus COVID-19. Considerando
que o retorno ao trabalho presencial será gradual, conforme o Plano de Biossegurança do Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso do Sul para enfrentamento da COVID-19 e as orientações do Comitê de análise das condições para o retorno gradual
ao trabalho presencial, e que, neste primeiro momento, os atos jurídicos presenciais serão reservados aos casos estritamente
necessários, observando-se, ainda, o intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre as audiências, determina-se o cancelamento
da audiência de instrução e julgamento designada nestes autos. Tendo em vista a ausência de tempo hábil para cumprimento de
mandados, bem como a atual situação de isolamento e realização parcial de teletrabalho dos servidores do judiciário, dispensase a notificação das partes, que serão devidamente intimadas quando da designação de nova audiência. Proceda-se à inclusão
dos autos na pauta de audiências nos termos da Portaria nº 01 de Janeiro de 2021, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher desta Comarca. Intime-se. Às providências.
Processo 0045136-80.2018.8.12.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: Sandro Rego Gazozo
ADV: SUZANA BRAGA GIL (OAB 21427/MS)
Intima-se a defesa do réu acerca do despacho de p. 85/87, que, além de outras providências, determinou a realização da
audiência designada nos autos pela via eletrônica, por meio das plataformas on-line disponibilizadas pela Justiça.

3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR C/MULHER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0000214-46.2021.8.12.0001 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal - Ameaça
Reqte: E.P.B.
ADV: TATIANA TOYOTA MORAES DE OLIVEIRA (OAB 12072/MS)
ADV: FERNANDA GREZZI URT DITTMAR (OAB 13419/MS)
Intimação da requerente na pessoa de seu representante legal quanto ao teor da decisão de pág. 11-14.
Processo 0017933-75.2020.8.12.0001 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal - Ameaça
Reqdo: H.D.G.
ADV: CHRISTOFFER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 25262/MS)
Intimação do requerido na pessoa de seu representante legal quanto a todo o processado, bem como, para que seja advertido
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de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime, conforme (art. 24-A da lei 11.340/2006) e o mesmo não
poderá se aproximar e/ou manter qualquer tipo de contato com a ofendida, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva.

Corumbá
1ª Vara Cível de Corumbá
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0004784-69.2012.8.12.0008 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração
Reqte: R.C.Q.
ADV: ANDERSON EIFLER AJALA (OAB 19041/MS)
Manifestar a parte autora quanto a juntada do mandado de fls. 86/87.
Processo 0802807-04.2015.8.12.0008 - Cumprimento de sentença - Prestação de Contas - Prov. 86/13-CGJMS/Res.
154/12-CNJ
Exectda: Ana Ecilda Giordano de Souza e outros - Reqdo: Odacir Jorge Giordano e outro - Exectda: Maria Lúcia Otto
Giordano e outros
ADV: OSWALDO SOLON BORGES (OAB 2190/MS)
ADV: NELSON CHAIA JUNIOR (OAB 9550/MS)
Intimação dos exequentes quanto à petição de f. 1477-1479, para manifestação, em 05 (cinco) dias.
Processo 0805560-60.2017.8.12.0008 - Cumprimento de sentença - Dissolução
Exeqte: F.D.B.M.S. - V.D.B.M.S. - Exectdo: O.D.S.
ADV: REINALDO GIMENES AYALA (OAB 7842/MS)
ADV: ANÉLIO LARA DA SILVA JUNIOR (OAB 23740/MS)
Intime-se a parte exequente, via DJ, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do cumprimento integral/quitação do
debito em execução, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção por abandono, fulcro no artigo 485, inciso III,
NCPC. Decorrido o prazo, ao Ministério Público. Após, conclusos.
Processo 0806144-30.2017.8.12.0008 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Aparecida Natia de Paula Leite
ADV: OLGA ALMEIDA DA SILVA ALVES (OAB 22557/MS)
Intimação da inventariante acerca da petição da Fazenda Pública Estadual (f. 163) para manifestação, em 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível de Corumbá
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0005450-70.2012.8.12.0008 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Mercy Flores Cunha de Oliveira
ADV: NEWTON NASCIMENTO DE MORAES (OAB 15326/MS)
EXPEDIENTE - diante da contestação de fls. 387-389, intima-se o autor para impugnação. Prazo: 15 dias.
Processo 0009998-12.2010.8.12.0008 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Reqte: Liz Marie Alves de Moraes - Reqda: Cobravi - Construtora Ltda
ADV: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO (OAB 12491/MS)
ADV: NATÁLIA FEITOSA BELTRÃO (OAB 13355/MS)
ADV: AIRTON ROSSATO (OAB 13098/MS)
ADV: THIAGO MACHADO GRILO (OAB 12212/MS)
ADV: ALBERTO SIDNEY DE MELO SOUZA FILHO (OAB 13327/MS)
ADV: JOSE CARLOS DOS SANTOS (OAB 5.141)
ADV: LUIZ MARCOS RAMIRES (OAB 3314/MS)
Ficam as partes intimadas acerca da petição do perito, fls. 688/689, acerca do inicio dos trabalhos periciais em 24/02/2021
Processo 0800476-73.2020.8.12.0008 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autor: Marcelo de Carli Ferreira - Cláudia Franchi Ferreira
ADV: LAUTHER DA SILVA SERRA JUNIOR (OAB 24247/MS)
ADV: CASSANDRA ARAUJO DELGADO GONZALES ABBATE (OAB 12554/MS)
ADV: GUSTAVO ADOLFO DELGADO GONZALES ABBATE (OAB 19721/MS)
EXPEDIENTE - diante da contestação de fls. 132-134, intima-se o autor para manifestação. Prazo: 15 dias.
Processo 0801364-76.2019.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: M.A.R. - Reqdo: S.S.
ADV: LARISSA CARDOSO (OAB 13111/MS)
ADV: MAAROUF FAHD MAAROUF (OAB 13478/MS)
ADV: FELIPE INOCÊNCIO ROCHA DE ALMEIDA (OAB 13593/MS)
ADV: HUGO SABATEL NETO (OAB 13275/MS)
ADV: THYARA DA CRUZ VIÉGAS (OAB 16731/MS)
ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ)
Após, intimem-se as partes para manifestação, em igual prazo.
Processo 0801726-44.2020.8.12.0008 (apensado ao Processo 0008070-07.2002.8.12.0008) - Embargos à Execução Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Embargte: Artur Anselmo de Oliveira - Embargdo: Airton Pereira de Oliveira e outro
ADV: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (OAB 5141/MS)
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ADV: ALBERTO SIDNEY DE MELO SOUZA FILHO (OAB 13327/MS)
EXPEDIENTE - intima-se as partes para manifestação acerca dos cálculos da contadoria do juízo, fls. 108-111. Prazo: 10
(dez) dias.
Processo 0804608-52.2015.8.12.0008 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Mayara Luiza Silva Gonçalves - Exectdo: Banco do Brasil S.A.
ADV: RENATO PEDRAZA DA SILVA (OAB 14987/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
Assim, determino a serventia que rastreie o valor transferido, certificando para qual subconta foi destinado e a qual processo,
intimando-se as partes para manifestação na sequencia.

3ª Vara Cível de Corumbá
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000048-90.2021.8.12.0008 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Maria Luiza Migueis Curvo
ADV: GUSTAVO ANDREI DE ALMEIDA MENDES (OAB 23107/MS)
Aguardando parte autora, no prazo de cinco dias, recolher o valor de 01 diligência para cumprimento do mandado de citação.
Processo 0800042-50.2021.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autora: Crislaine Fernandes Holanda
ADV: ROBERTO VINICIUS VIANNA DE OLIVERA (OAB 14587/MS)
01. INTIME-SE a parte autora para provar, no prazo de 15 dias, a hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, não
obstante tenha trazido aos autos seu imposto de renda às f. 16-7, efetuou a compra de um veículo Chevrolet Prisma LTZ, pelo
qual deu de entrada o montante de R$ 25.000,00. Ademais, no contrato à f. 20, afirmou possuir renda mensal de R$ 4.200,00
e patrimônio total avaliado em R$ 752.000,00, demonstrando assim, palpável contrassenso na afirmação de que não possui
recursos para arcar com as custas e despesas processuais e, indicando, ao menos prima facie que possui outras fontes de
renda além das declaradas. Pena: indeferimento da justiça gratuita. 02. Decorrido o prazo anterior com ou sem manifestação,
voltem os autos conclusos para deliberação. 03. Às providências.
Processo 0801505-32.2018.8.12.0008 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exeqte: Kheirie Ali Hamie - Exectdo: Sandro de Freitas Pedroso - Elielton de Oliveira
ADV: OTÁVIO FERREIRA NEVES NETO (OAB 13432/MS)
ADV: VINICIUS MARTINS PEREIRA DA SILVA (OAB 22382/MS)
ADV: ARTUR ABELARDO DOS SANTOS SALDANHA (OAB 15208/MS)
ADV: RENATO PEDRAZA DA SILVA (OAB 14987/MS)
ADV: MARIA AUXILIADORA CESTARI BARUKI NEVES (OAB 2297/MS)
01. Da impugnação à penhora (f. 211-4) e documentos que a acompanham, INTIME-SE a exequente para manifestar-se no
prazo de 5 dias; após, conclusos para decisão. 02. Às providências.
Processo 0801628-59.2020.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Y.S.S.
ADV: LARISSA ANGELINI DE ANDRADE GIANVECCHIO (OAB 19073/MS)
ADV: RODRIGO LOPES MACHADO (OAB 16029/MS)
Aguardando parte autora, no prazo de cinco dias, complementar o endereço de f. 121, informando número da residência do
requerido.
Processo 0802244-34.2020.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Cathylaine Juliao da Costa e outro - Réu: Banco Volkswagen S/A
ADV: DIEGO TRINDADE SAITO (OAB 20031/MS)
ADV: RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB 119910/RJ)
Diante do exposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NÃO DOU PROVIMENTO aos
embargos, mantendo integralmente a sentença prolatada. Às providências. Intimem-se.
Processo 0802673-40.2016.8.12.0008 - Cumprimento de sentença - Combustíveis e derivados
Exeqte: Comercial Miguéis Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Exectdo: Danusa Ortega Sulzer-me
ADV: VITAL GONÇALVES MIGUÉIS (OAB 11234/MS)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: GUSTAVO CALÁBRIA RONDON (OAB 8921B/MS)
ADV: JOSÉ MARTINEZ NEIVA JÚNIOR (OAB 22868/MS)
03. Diante do exposto, ante a composição amigável, SUSPENDO o curso do presente feito pelo prazo de 15 meses para
cumprimento do acordo. 04. Ultrapassado o lapso temporal, INTIME-SE a parte exequente para informar, em 5 dias, se houve o
cumprimento integral do acordo, ciente de que, em caso de inércia, reputar-se-á que a obrigação foi cumprida pela outra parte.
05. AGUARDE-SE o decurso do prazo em arquivo provisório. 06. Às providências. Intimem-se.
Processo 0803148-88.2019.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Reqte: Zilda da Silva de Oliveira - Reqdo: Banco Cetelem S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: SILVANA LOZANO DE SOUZA (OAB 17561/MS)
ADV: DIRCEU RODRIGUES JUNIOR (OAB 7217/MS)
Com a entrega do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, alertando-as de que, em sendo o caso, os assistentes
técnicos deverão oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 dias (CPC, art. 477, § 1º).
Processo 0803590-20.2020.8.12.0008 - Tutela Cautelar Antecedente - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Augusto Fernandes Gaeta
ADV: MAURO CESAR SOUZA ESNARRIAGA (OAB 8548/MS)
01. Trata-se de ação de obrigação de fazer que AUGUSTO FERNANDES GAETA ajuizou contra PAULO CÉSAR ARAL
GAETA, ambos qualificados. Deferido o requerimento de parcelamento das custas iniciais à f. 21, o autor deixou de efetuar
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o pagamento da primeira parcela ou, ainda, integralmente, conforme certidão de f. 32. É o relatório. Fundamento e DECIDO.
02. Desse modo, não sendo a hipótese de se determinar a intimação pessoal para suprir a falta, (CPC, art. 290), só resta
determinar o cancelamento do feito, com a inscrição do débito em dívida ativa (artigo 16 da Lei Estadual de Mato Grosso do Sul
n. 3.779/2009). 03. Diante do exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do presente feito, com norte no
art. 290 do CPC. 04. Às providências. Intime-se.
Processo 0803775-58.2020.8.12.0008 - Carta Precatória Cível - Intimação
Autor: Julio Cesar Couto Elias
ADV: FABIO GIMENEZ CERVIS (OAB 7671/MS)
A parte autora para que manifeste ciência de que as custas de diligências ainda não foram depositadas.
Processo 0804096-93.2020.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Josefa Lino de Oliveira
ADV: GLEIDIANY CONCEIÇÃO RODRIGUES (OAB 24526/MS)
01. INTIME-SE a parte autora para provar, no prazo de 15 dias, a hipossuficiência financeira alegada, mediante a
apresentação de rendas e despesas. Isso porque, não obstante tenha apresentado declaração de hipossuficiência à f. 12, juntou
fatura mensal de energia no valor de R$ 1.490,39 referente ao mês de julho/2020, o que presume, ao menos a título de cognição
sumária, que aufere proventos consideravelmente elevados, suficientes para arcar com o consumo de tais serviços que fogem
à média corriqueira. Pena: indeferimento da justiça gratuita. 02. Decorrido o prazo anterior com ou sem manifestação, voltem os
autos conclusos para apreciação. 03. Às providências.
Processo 0804167-32.2019.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Protesto Indevido de Título
Reqte: Antonieta Meira de Castro - Reqda: Banco Daycoval S/A
ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
ADV: MAAROUF FAHD MAAROUF (OAB 13478/MS)
Com a entrega do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, alertando-as de que, em sendo o caso, os assistentes
técnicos deverão oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 dias (477, §1º do CPC).
Processo 0807495-38.2017.8.12.0008 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo
Exeqte: Ceres - Fundação de Seguridade Social
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
01. Considerando não se tratar de dupla penhora ante o valor do crédito (f. 97), DEFIRO o requerimento de f. 116-118. Nos
termos do art. 845, §1º, do CPC, PROCEDA-SE à penhora do veículo localizado à f. 102, mediante termo nos autos, bem como
ao registro da indisponibilidade de transferência no sistema RENAJUD. 02. INTIME-SE a exequente para que fique ciente de
que, por este ato, está constituída depositária do bem (art. 840, § 1º do CPC), bem como para recolher as diligências do oficial
de justiça necessária para intimação da executada, sob pena de extinção por abandono (CPC, art. 485, III). 03. Decorrido o
prazo acima sem manifestação, desde logo, INTIME-SE ela pessoalmente, sob tal pena e prazo (Código de Processo Civil,
artigo 485, § 1º). 04. INTIME-SE a executada, pessoalmente, por mandado, das penhoras (art. 841, CPC), inclusive a de f. 100101. 05. CIENTIFIQUE-SE a exequente de que deve providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a
respectiva averbação no registro competente, mediante a apresentação de certidão, independentemente de mandado judicial
(CPC, art. 844). 06. Às providências.

1ª Vara Criminal de Corumbá
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0003430-96.2018.8.12.0008 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Previstos no Estatuto da
criança e do adolescente
Réu: Franks Benedito dos Santos
ADV: NIVALDO PAES RODRIGUES (OAB 17620/MS)
Intima-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais.

2ª Vara Criminal de Corumbá
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0005648-97.2018.8.12.0008 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Réu: Thiago Vinicius Marque Caires e outro
ADV: YVANISE DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 6199/MS)
ADV: ILIDIA GONCALES VELASQUEZ (OAB 6945A/MS)
ADV: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (OAB 5141/MS)
Intima-se a defesa do despacho de f. 547: ‘Vistos. Intime-se a defesa dos acusados para informar acerca da propriedade
dos aparelhos celulares constantes da certidão de f. 546, sob pena de destruição. Cumpra-se. Oportunamente, subam os autos
ao TJMS’.

Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Corumbá
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800152-88.2017.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Dirceu de Oliveira Pinto - Reqdo: Município de Corumbá
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
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EXPEDIENTE: Intimação da parte autora sobre o retorno dos autos, a fim de que requeira o que entender de direito no prazo
de cinco dias.
Processo 0805117-12.2017.8.12.0008 - Procedimento Comum Cível - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Reqte: Francisca Teresinha de Alencar Silva - Reqdo: Estado de Mato Grosso do Sul - Município de Corumbá
ADV: WANDERSON CARAMIT GARCIA (OAB 17907/MS)
ADV: MARIANA ANDRADE VIEIRA (OAB 22635B/MS)
Intimação para ciência do retorno dos Autos do Tribunal de Justiça.

Juizado Especial Adjunto Cível de Corumbá

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAURELENE SAMBRANA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800075-40.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800076-25.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800077-10.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800079-77.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800082-32.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800083-17.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800084-02.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800086-69.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800087-54.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800088-39.2021.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Escola Tenir Ltda - EPP
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora, para que, junte aos autos qualificação tributária atualizada, conforme certidão retro,
(cinco) dias, sob pena de extinção.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAURELENE SAMBRANA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800478-43.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Escola Tenir LTDA - EPP
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ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/02/2021 às 14:30 horas.
Processo 0803649-08.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Ricart Comércio de Vestuário Ltda -ME
ADV: TASSIA REGINA NICALOSKI (OAB 14129/MS)
ADV: ANTONIO MATHEUS SCHERER (OAB 15235/MS)
ADV: FELIPE CARVALHO DA SILVA INSFRAN (OAB 22876/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/02/2021 às 14:00 horas.
Processo 0803651-75.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Ricart Comércio de Vestuário Ltda -ME
ADV: TASSIA REGINA NICALOSKI (OAB 14129/MS)
ADV: ANTONIO MATHEUS SCHERER (OAB 15235/MS)
ADV: FELIPE CARVALHO DA SILVA INSFRAN (OAB 22876/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/02/2021 às 13:45 horas.
Processo 0803760-89.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização do Prejuízo
Reqte: Ariana Pamella dos Santos Freitas
ADV: CASSANDRA ARAUJO DELGADO GONZALES ABBATE (OAB 12554/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 03/02/2021 às 14:45 horas.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUIZ MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OZAIR QUEIROZ DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0005070-03.2019.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Iracema Leia dos Santos - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 09/02/2021 às 16:00 horas.
Processo 0800121-63.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização do Prejuízo
Reqte: Rafael Fortes Leal - Reqdo: Telefonica Brasil S/A - Vivo
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 24460A/MS)
ADV: MAAROUF FAHD MAAROUF (OAB 13478/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 16:00 horas.
Processo 0800511-33.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Herica Cristiny Santos Fernandes - Reqdo: Anhanguera Educacional Ltda.
ADV: LUÍS CARLOS LAURENÇO (OAB 16780/BA)
ADV: MAAROUF FAHD MAAROUF (OAB 13478/MS)
ADV: HUGO SABATEL NETO (OAB 13275/MS)
ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 15:30 horas.
Processo 0800959-06.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Gretty Zeballos de Gamarra - Reqdo: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: HUGO SABATEL NETO (OAB 13275/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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ADV: MAAROUF FAHD MAAROUF (OAB 13478/MS)
ADV: FELIPE INOCÊNCIO ROCHA DE ALMEIDA (OAB 13593/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ P. GONDIM (OAB 62192/RJ)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 09/02/2021 às 15:30 horas.
Processo 0801080-34.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Danilo Montanha Palhares - Reqda: Telefônica Brasil S.A
ADV: MARIANA VIEIRA PANOVITCH (OAB 13821/MS)
ADV: DANIEL FRANCA SILVA (OAB 24214/DF)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 29320/GO)
ADV: HARTURO YACINTO ALVES CARNEIRO (OAB 45458/GO)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 09/02/2021 às 15:00 horas.
Processo 0801991-46.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Ailane Figueiredo Lara - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 136118/RJ)
ADV: RAVENA YARA LEITE SZOCHALEWICZ (OAB 24125/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 15:00 horas.
Processo 0802182-91.2020.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Lucia Helena Flores Lira - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT)
ADV: LETICIA FLORES LIRA (OAB 23159/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
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ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 14:30 horas.
Processo 0803119-38.2019.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios
Reqte: Luiz Marcos Ramires - Reqda: Márcia Luz Cortez Burgos
ADV: MANOEL ANTONIO VINAGRE COELHO LIMA (OAB 10482/MS)
ADV: ALBERTO SIDNEY DE MELO SOUZA FILHO (OAB 13327/MS)
ADV: PAOLA GOUVEIA MENEGAZZO COELHO LIMA (OAB 17075/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 14:00 horas.
Processo 0804134-42.2019.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Debora de Oliveira Soares Ferreira - Reqdo: Telefônica Brasil S.A.
ADV: DANIEL FRANCA SILVA (OAB 24214/DF)
ADV: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (OAB 19194O/MT)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 29320/GO)
ADV: HARTURO YACINTO ALVES CARNEIRO (OAB 45458/GO)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 14:30 horas.
Processo 0804447-03.2019.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Resgate de Contribuição
Reqte: Heverton Giovanny Galharte de Oliveira - Reqdo: Caiobá Motocicletas e Peças Ltda - Administradora de Consórcio
Nacional Honda Ltda.
ADV: JULIANO JOSÉ HIPOLITI (OAB 11513/MS)
ADV: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN (OAB 7069/MS)
ADV: EDDA SUELLEN SILVA ARAÚJO (OAB 16231/MS)
ADV: MEIRE LANE GONCALVES DE MELLO SOARES (OAB 18212/MS)
ADV: SÍLVIA DE FÁTIMA PIRES (OAB 21905/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
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do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 14:00 horas.
Processo 0804605-58.2019.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
Reqte: Américo Navarros de Souza - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: PEDRO NAVARRO CORREIA (OAB 12414/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: GUILHERME VAZ LOPES LINS (OAB 24187/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 16:30 horas.
Processo 0804730-26.2019.8.12.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Brasilmar da Silva Melo - Reqdo: Anhanguera Educacional Participações S.A.
ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA)
ADV: ROSANA APARECIDA MACEDO (OAB 124230/MG)
ADV: ANA LÚCIA DE ASSIS DE RUEDIGER (OAB 151280/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de, instrução e julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 09/02/2021 às 14:30 horas.

Dourados
1ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800360-56.2018.8.12.0002 (apensado ao Processo 0812203-81.2019.8.12.0002) - Procedimento Comum
Cível - Guarda
Reqte: R.R.
ADV: CHARLES CONCEIÇÃO ALMEIDA (OAB 22899/MS)
ADV: ROBSON RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 17951/MS)
ADV: NILTON JORGE MATOS (OAB 18400/MS)
ADV: VICTOR JORGE MATOS (OAB 13066/MS)
Despacho de fl. 84: “Vistos, etc... Não assiste razão à requerente quanto ao pedido de desentranhamento (fls. 82), eis que a
Defensoria Pública Estadual manifestou-se às fls. 64 como curadora da requerida, citada por edital, motivo pelo qual indefiro tal
pleito. Defiro a prova testemunhal arrolada pela parte requerente às fls. 82, ressalvadas as hipóteses do artigo 457 do Código
de Processo Civil. Designo audiência de instrução para o dia 10 de junho de 2021, às 14h00. O advogado de cada parte cumpra
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o estabelecido no artigo do 455 do Código de Processo Civil. As testemunhas arroladas pela Defensoria Pública Estadual ou
Ministério Público Estadual, devem ser intimadas nos termos do inciso IV do §4º do artigo 455 do Código de Processo Civil.
Caso a testemunha arrolada esteja identificada como sendo servidor público ou militar, requisite-se conforme determina o inciso
III do §4º do artigo 455 do Código de Processo Civil. Em sendo o caso, expeça-se carta precatória, com prazo de 30 (trinta)
dias. Sendo expedida para outro Estado consigne-se o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento. (artigo 261 do Código
de Processo Civil). Intimem-se, inclusive da expedição da carta precatória, se houver (§1º do artigo 261 do Código de Processo
Civil).”
Processo 0802175-54.2019.8.12.0002 (apensado ao Processo 0803901-63.2019.8.12.0002) - Inventário - Inventário e
Partilha
Invtante: Carlos Tsutomu Fujinaka - Herdeiro: Amelia Fujinaka - Natieli Ayumi Fujinaka - Emerson Eiti Fujinaka - Elsie harumi
Fujinaka e outros
ADV: ELTON MASSANORI ONO (OAB 14259A/MS)
ADV: ETIENE CINTIA FERREIRA CHAGAS (OAB 8697/MS)
ADV: REGINALDO TOMÉ DAS CHAGAS (OAB 21765/MS)
Intimação do inventariante acerca da expedição do Alvará (fl. 143). Intimação dos herdeiros Emerson, Elsie e Natieli, na
pessoa de seu patrono, para manifestarem-se sobre o que entenderem de direito, no prazo de 20 dias.
Processo 0802808-36.2017.8.12.0002 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Reqte: Nairo Pinheiro da Silva - Antonio Peres Guilhem - Denice Rodrigues Alves Peres
ADV: ADY DE OLIVEIRA MORAES (OAB 8468/MS)
ADV: DAIANY DE OLIVEIRA MORAES (OAB 12702/MS)
ADV: LIZIE EUGENIA BOSIO (OAB 16178/MS)
ADV: RAISSA MOREIRA (OAB 17459/MS)
Despacho de fl. 216-217: “Diante do exposto, tudo considerado, encaminhe-se os autos ao CEJUSC para realização de
audiência de mediação, nos termos dos artigo 694; Às providências. Intimem-se.” Intimação das partesacerca da Sessão de
Mediação designada para o dia 01/06/2021, às 16:30 horas, observadas as orientações constantes na certidão de fl. 219 para
sua participação no ato.
Processo 0803201-53.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Fixação
Autora: E.G.
ADV: ANA KARLA CORDEIRO PASCOAL (OAB 19060/MS)
ADV: ALINE CORDEIRO PASCOAL HOFFMANN (OAB 14889/MS)
ADV: MAGALI LEITE CORDEIRO PASCOAL (OAB 19424/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se em face da contestação de fl. 41. Prazo: 15 dias.
Processo 0805007-36.2014.8.12.0002 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Invtante: Iracy Brandão Silva Lemos
ADV: PEDRO ANTÔNIO SOARES JÚNIOR (OAB 17988/MS)
ADV: PEDRO SOARES (OAB 3176/MS)
Intimação da parte inventariante acerca do formal de partilha que está disponível para impressão (f. 131-132) e, deve o
referido documento ser instruído com as cópias nele informadas.
Processo 0805557-55.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: L.A.L.
ADV: NÚCLEO DE PRÁTICA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIGRAN (OAB 6/MS)
ADV: WILSON PEREIRA DE ASSIS (OAB 10119/MS)
Despacho de fl. 76: “Vistos, etc... Defiro a prova testemunhal arrolada pela parte requerida (fls. 74), ressalvadas as hipóteses
do artigo 457 do Código de Processo Civil. Designo audiência de instrução para o dia 10 de junho de 2021, às 15h00. O
advogado de cada parte cumpra o estabelecido no artigo do 455 do Código de Processo Civil. As testemunhas arroladas pela
Defensoria Pública Estadual ou Ministério Público Estadual, devem ser intimadas nos termos do inciso IV do §4º do artigo 455
do Código de Processo Civil. Caso a testemunha arrolada esteja identificada como sendo servidor público ou militar, requisite-se
conforme determina o inciso III do §4º do artigo 455 do Código de Processo Civil. Em sendo o caso, expeça-se carta precatória,
com prazo de 30 (trinta) dias. Sendo expedida para outro Estado consigne-se o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento.
(artigo 261 do Código de Processo Civil). Intimem-se, inclusive da expedição da carta precatória, se houver (§1º do artigo 261
do Código de Processo Civil).”
Processo 0805576-03.2015.8.12.0002 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Lucira Appolonio de Brito - Herdeiro: ORNELINA VIEIRA DE BRITO
ADV: ANTONIO CARLOS SOTOLANI (OAB 18871/MS)
ADV: MANOEL CAPILÉ PALHANO (OAB 13372/MS)
Despacho de fl. 162: “Defiro a suspensão dos autos, conforme requerimento do inventariante (fl. 153/154), até o julgamento
final dos autos 0807005-292020.8.12.0002 (Ação Declaratória de União Estável). Com o julgamento final do processo acima
citado, a inventariante dê o regular andamento no presente inventário. Intimem-se. Às providências.”
Processo 0806011-35.2019.8.12.0002 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor
Reqte: Aldanio de Araújo Sobreira - Eunice Soler Sobreira - Eulália Soler Sobreira Hoogerheide - Ester Soler de Oliveira Rebeca Sobreira Hoogerheide - Rafaela Sobreira Hoogerheide - Mateus Sobreira Melo - Lucas Silva Sobreira - André Sobreira
Barbosa - Simone Sobreira Barbosa - Flávio Sobreira Aquino - Sergio Sobreira Aquino - Rafael Miaki Sobreira - Isabela Miaki
Sobreira - Gabriel Miaki Sobreira - Zeila de Araújo Sobreira - Afrânio de Araújo Sobreira - Zélia de Araújo Sobreira e outro
ADV: ANTONIO FRANCO DA ROCHA (OAB 1100/MS)
ADV: ANTONIO FRANCO DA ROCHA JÚNIOR (OAB 3350/MS)
ADV: MARCELO ALFREDO ARAÚJO KROETZ (OAB 13893A/MS)
ADV: LEONARDO COSTA DA ROSA (OAB 10021/MS)
ADV: DELMIRO DA SILVA PORTO (OAB 16217/MS)
ADV: ARMANDO SUAREZ GARCIA (OAB 4464/MS)
Despacho de fl. 133: “Vistos, etc... Intimem-se os demais herdeiros para manifestação acerca da petição de fls. 119-120.
Prazo de 15 dias. Intimem-se. Às providências.”
Processo 0806334-74.2018.8.12.0002 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: J.O.P.F. - Reqdo: A.F.L.
ADV: JONY RAMOS GONÇALVES (OAB 19233/MS)
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ADV: HORÊNCIO SERROU CAMY FILHO (OAB 10248/MS)
Intimação da parte autora acerca do mandado de averbação (f. 201), disponível para impressão.
Processo 0807071-53.2013.8.12.0002 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Miguel Angelo Fernandes e outro
ADV: LOURDES ROSALVO DA SILVA DOS SANTOS (OAB 7239/MS)
Intimação do inventariante acerca do formal de partilha (f. 107-108) disponível para impressão.
Processo 0809051-30.2016.8.12.0002 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Takako Nozu Ura e outros
ADV: DÁRIO LEVI VITOR ZELLI (OAB 40903SC)
Intimação da parte inventariante acerca do formal de partilha (f. 185-186) disponível para impressão.
Processo 0809154-03.2017.8.12.0002 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: E.R. - Reqdo: N.R.M.
ADV: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES (OAB 9059/MS)
ADV: HELAINE FRANCISCA DA MAIA (OAB 6557/MS)
Despacho de fl. 300: “Vistos, etc... Defiro a prova testemunhal arrolada pela parte requerente (fls. 297), ressalvadas as
hipóteses do artigo 457 do Código de Processo Civil. Designo audiência de instrução para o dia 10 de junho de 2021, às 13h30.
O advogado de cada parte cumpra o estabelecido no artigo do 455 do Código de Processo Civil. As testemunhas arroladas pela
Defensoria Pública Estadual ou Ministério Público Estadual, devem ser intimadas nos termos do inciso IV do §4º do artigo 455
do Código de Processo Civil. Caso a testemunha arrolada esteja identificada como sendo servidor público ou militar, requisite-se
conforme determina o inciso III do §4º do artigo 455 do Código de Processo Civil. Em sendo o caso, expeça-se carta precatória,
com prazo de 30 (trinta) dias. Sendo expedida para outro Estado consigne-se o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento.
(artigo 261 do Código de Processo Civil). Intimem-se, inclusive da expedição da carta precatória, se houver (§1º do artigo 261
do Código de Processo Civil).”
Processo 0812944-87.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: A.G.B.O.S.
ADV: MARA REGINA GOULART (OAB 10325/MS)
ADV: JÉSSICA PAZETO GONÇALVES (OAB 17342/MS)
Decisão de fl. 91-93: “Diante do exposto, tudo considerado, reconheço de ofício a incompetência territorial deste juízo da
1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Dourados/MS para o julgamento da presente demanda e, consequentemente,
determino a remessa dos autos à Comarca de Palmas/TO (domicílio da genitora, que exerce a guarda de fato da menor,
bem como domicílio da criança) foro competente para processar e julgar a ação proposta pela parte requerente. Anotações
necessárias. Intimem-se.”

2ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0006580-35.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: M.H.O.A. e outros
ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)
ADV: MARCELY MIANI GUARNIERI (OAB 329610/SP)
Intimada a parte autora da decisão de fl. 367:”Petição de f. 361-362. Defiro a emenda da inicial. Cumpra-se a decisão de f.
357-358. Mantenho a decisão quanto a postergar a análise da tutela de urgência. O perigo na demora não resta demonstrado.
Não existe nos autos qualquer comprovação que a escola está colocando impossibilidade para a matrícula/rematrícula da
menor. Ademais, não resta demonstrado, ao menos no momento, a probabilidade do direito que os autores alegam ter, qual seja,
a guarda fática da sobrinha.”, assim como da audiência de mediação designada paa o dia 18/05/2021, às 15 horas, devendo
seguir os comandos da certidão de fl. 360, fica intimada também da expedição de carta precatória ao Juízo de Monte Alto-SP
para citação e intimação da requerida, devendo providenciar o recolhimento das custas e diligências necessárias no Juízo
Deprecado.
Processo 0803604-22.2020.8.12.0002 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Invtante: Gilson César da Silva Junior
ADV: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 4259/MS)
ADV: ANA KAROLINA TARGAS DE OLIVEIRA (OAB 18696/MS)
Intimada a parte autora da certidão de fs. 85
Processo 0805541-38.2018.8.12.0002 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: C.U.C. - Reqdo: J.C.M.L.
ADV: RUDIERO FREITAS NOGUEIRA (OAB 19119/MS)
ADV: VITOR LUCIO RIBEIRO COSTA FARIA (OAB 171101/MG)
ADV: MAYCON FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 170126/MG)
ADV: GIACONO VENANCIO PEIXOTO (OAB 173065/MG)
ADV: LUCAS RODRIGUES PLUM FERREIRA (OAB 182883/MG)
ADV: SONIA MATSUI LANGE (OAB 14769/MS)
Intimam-se as partes da certidão de fs. 171
Processo 0808265-44.2020.8.12.0002 - Arrolamento Comum - Arrolamento de Bens
Invtante: Celino Alencastro Chimenez
ADV: JAQUELINE CHIMENEZ G. MEDEIROS (OAB 19235/MS)
Intimada parte autora da certidão de fs. 114.
Processo 0809137-59.2020.8.12.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: C.C.L. - Reqda: V.O.S.L.
ADV: ÊNIO BIANCHI FREITAS (OAB 16044/MS)
ADV: JOÃO RICARDO DAUZACKER ESTIGARRIBIA (OAB 21698/MS)
Intimada parte autora da certidão de fs. 61 e providências para o cumprimento.
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Processo 0809341-06.2020.8.12.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: M.G.S.N. - D.V.N.
ADV: JEFERSON MORENO (OAB 14821/MS)
Intimadas as partes da certidão de fs. 88 e suas providências.
Processo 0810692-14.2020.8.12.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: A.G.O. - E.S.R.G.
ADV: NIVALDO FRANCO GARCIA (OAB 21773/MS)
ADV: VALDIR DANTAS JUNIOR (OAB 23415/MS)
Intimada parte autora da certidão de fs. 48.
Processo 0811119-11.2020.8.12.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: E.C.B.V. - A.D.S.V.
ADV: LUCIENE SOARES RIBEIRO (OAB 23144/MS)
Intimadas as partes da ceridão de fs. 57 e suas providências.
Processo 0811254-23.2020.8.12.0002 - Interdição - Nomeação
Reqte: Maria do Nascimento Sobrinho
ADV: ELIZABET MARQUES (OAB 6526/MS)
Intima-se a parte autora que está disponível para impressão o termo de compromisso decuratela as fs. 36.
Processo 0813313-81.2020.8.12.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: A.N.V. - M.R.V.
ADV: MUNIR MOHAMAD HASSAN HAJJ (OAB 5672/MS)
ADV: TANIA MARA COUTINHO DE FRANÇA HAJJ (OAB 6924/MS)
Intimadas as partes da certidão de fs. 38
Processo 0813690-52.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: H.M.S. e outros
ADV: AMANDA PINTO VEDOVATO (OAB 17290/MS)
Intimada a parte autora da audiência de mediação designada para o dia 20/05/2021, às 15 horas a ser realizada por
videoconferência, devendo seguir os comandos da certidão de fl. 30, assim como, intimada sobre a r. decisão de fls. 16/18.
Processo 0814420-63.2020.8.12.0002 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: C.G.S.
ADV: MARLI DE OLIVEIRA (OAB 9880/MS)
ADV: MAYARA VIVIANE OLIVEIRA SANTOS (OAB 25023/MS)
Intimada a parte autora da r. decisão de fl. 57: “Recebo a emenda de f. 31-36 que passa a fazer parte da petição inicial.
Em que pese os documentos juntados (f. 45-52), mantenho a decisão de f. 29-30 por seus próprios fundamentos. Vale apenas
acrescentar que a competência para análise do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência é do Juízo da 4ª Vara
Criminal de Dourados Violência Doméstica Contra a Mulher (autos n. 0007539-37.2020.8.12.0002). “
Processo 0814986-12.2020.8.12.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: L.S.R.S. - C.R.S.
ADV: CILENE REGINA MÜLLER MUCHON (OAB 8395/MS)
ADV: NÚCLEO DE PRÁTICA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIGRAN (OAB 6/MS)
Intima-se as partes da certidão de fs. 37 e suas providências.
Processo 0816409-07.2020.8.12.0002 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração
Autor: A.O.C.
ADV: EDGAR AMADOR GONÇALVES FERNANDES (OAB 19237/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
Intimada a parte autora da r. decisão de fls. 41/42: “Defiroos benefícios dagratuidadeda justiça àparte demandante. Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data de 10.05.2021, às 16:00 horas, na forma do artigo 10 da Lei n.
5.478/68. Cite-se e intime-se a parte demandada, com a advertência de que seu não comparecimento à audiência importa em
revelia e confissão quanto à matéria de fato. As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de suas testemunhas, 3
(três) no máximo, apresentando, até essa ocasião, as demais provas. Havendo necessidade, depreque-se. A parte demandada
deverá, ainda, informar se é casado(a) ou mantém união estável com alguém, sendo que deverá apresentar documentação de
referida pessoa, especialmente seu registro de identidade e CPF; se possui outros filhos, também com a referida documentação;
e apresentar documentação de sua atividade econômica, com cópia de contrato social, movimentação financeira e retirada
pro labore. Intime-se a parte demandante, por meio de seu patrono, ou, pessoalmente, se assistido pela Defensoria Pública,
a comparecer à audiência, alertando-a que sua ausência implicará em arquivamento do processo. Ciência ao Ministério
Público quando houver interesse de incapaz. Audiência por videoconferência e cumprimento de atos processuais No intuito
de evitar aglomerações de pessoas em razão da pandemia, a participação dos interessados (partes, testemunhas, advogados,
defensores, promotores, etc) deverá ocorrer por videoconferência. Para participar da videochamada, digite este link na barra de
pesquisa: “https://meet.google.com/nzg-hpqd-eno”. Requisitos mínimos para acompanhar a videochamada: webcam, microfone,
caixa de som ou fone de ouvido, navegador Chrome (versão 31 ou superior) ou Firefox (versão 38 ou superior). Smartphones
que suportem ligações com áudio e vídeo também conseguirão acessar o sistema através de referidos navegadores e instalando
o aplicativo “Google Meet”, disponível naApp Store(Iphone) ouPlay Store(Android). Se o participante da videochamada não tiver
equipamento técnico necessário para acompanhar a videoconferência, deverá acompanhar a audiência na sala de audiências
deste Juízo. Considerando o outro efeito da pandemia que implica na necessidade de evitar o contato pessoal para concretização
de intimações pessoais, o cartório fica autorizado a utilizar de qualquer meio hábil para cientificação das partes assistidas pela
DPE (telefone, e-mail, Whatsapp, etc), salvo na hipótese de citação, que ainda deverá ocorrer pelo meio processual formal
(correspondência, mandado, carta precatória). Com base no princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), os defensores
também deverão cientificar e orientar seus assistidos sobre a realização virtual do ato. O teor da presente deliberação deverá
constar nos mandados/cartas ou ser anexado em eventuais comunicações por e-mail, Whatsapp ou outro meio hábil empregado
pelo cartório para comunicação, à exceção lógica de telefonemas e correlatos. O advogado deverá cientificar seu cliente e, no
caso de audiência de instrução, eventuais testemunhas por ele arroladas, a teor do art. 455, CPC. A teor do artigo 319, II, CPC,
os peticionários (advogados, defensores, etc) deverão, ainda, caso tal informação não esteja nos autos, informar telefone e
e-mail de seus assistidos/clientes. Postergo a análise da tutela para a data da audiência. “
Processo 0838535-88.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - Revisão
Alimtdo: E.L.G.E.
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ADV: GEOVÁ PAES DA COSTA (OAB 9613/MS)
Intimada a parte autora da audiência de mediação designada para o dia 19/05/2021, às 16h30min, devendo seguir os
comandos da certidão de fl. 129.
Processo 0900028-29.2020.8.12.0002 - Interdição - Nomeação
Reqte: Luzimara Alves Ribeiro e outro
ADV: ELIZABET MARQUES (OAB 6526/MS)
Intima parte autora que está disponível para impressão o termo de compromisso de curatela.

2ª Vara Cível de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0002438-57.1998.8.12.0002 (002.98.002438-2) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Autor: BANCO BRADESCO S/A90
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
Intimação do autor do despacho de fls. 134: “Ante acta, para, querendo, manifestar-se sobre o implemento da prescrição
intercorrente, concedo ao Exequente o prazo de dez (10) dias. Intimem-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0004212-49.2003.8.12.0002 (002.03.004212-9) - Processo de Execução - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exeqte: Viacampus Comércio e Representações Ltda
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
Intimação do autor do despacho de fls. 1200: “Concedo a dilação solicitada. Intimem-se. A seu tempo retornem.”
Processo 0201233-86.2010.8.12.0002 (002.10.201233-6) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel
Exeqte: Sérgio Braga
ADV: CAMILA TAVARES DA SILVA ZAMPIERI (OAB 18123/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação do autor do despacho de fl. 980: “Decorrido o prazo supra, sem o pagamento espontâneo, concedo ao Credor,
dez (10) dias, para apresentação de novo demonstrativo atualizado do crédito exequendo, acrescido da multa processual e
honorários advocatícios, e indicação de bens ou valores para constrição, sob pena de suspensão do curso da ação.”
Processo 0800013-67.2011.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Josefa Aparecida da Silva Ferreira - Reqdo: Brasil Telecom S.A.
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: MARIA INÊZ DIAS DOS SANTOS (OAB 601167/DP)
Intimação das partes do despacho de fls. 339: “VISTOS, etc Com razão a Ré. Nos termos do v. acórdão de fls. 320/325,
já transitado em julgado (cert. fls. 333), os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, arcando a Autora com os ônus da
sucumbência, cujo pagamento ficou sobrestado, na forma no art. 98, § 3º, do CPC. Destarte, revogo a determinação contida no
despacho anterior (fls. 335) e, estando integralmente prestada a jurisdição, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações
necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.”
Processo 0800516-73.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Eliete Nunes da Conceição - Réu: Banco Itaú Consignado S.a.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697MS)
Intimação da parte ré do despacho de fls. 292: “Manifeste-se a instituição Ré, querendo, sobre os termos da petição e
documentos apresentados pela Autora às fls. 247/291 (art. 437, § 1º, CPC), no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. A seu
tempo, retornem.”
Processo 0800624-49.2013.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Aparecida Francisca Trindade - ME
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
ADV: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação das partes da sentença de fls. 104, cujo dispositivo segue transcrito: “ISSO POSTO, face ao pagamento supra
mencionado, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, julgo extinta esta execução, condeno a Executada ao pagamento das
custas processuais e e determino o oportuno arquivamento dos autos, com as cautelas e anotações necessárias. O levantamento
de eventual registro junto ao SERASA deverá ser providenciado pelo Exequente que a promoveu e não pelo Juízo. Quanto à
entrega “dos documentos que instruíram a inicial” ao Executado, por se tratar de processo virtual, basta à parte interessada
imprimi-los acaso entenda pertinente e necessário, já que são meras reproduções dos originais que permanecem em poder do
Exequente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
Processo 0800817-20.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Joseilson Nonato da Silva - Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: ANA PAULA LIMA SIQUEIRA VICENTINI (OAB 13233/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Desp. fls. 313:”Independente da prévia manifestação da parte adversa, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos. Não tendo sido, até então, atribuído efeito suspensivo ao recurso em questão, e frente ao recolhimento dos
honorários periciais, cumpra-se integralmente a decisão atacada. Intimem-se. A seu tempo retornem.” - Desp. fls. 316:”Apesar
de sua ausência na audiência do mutirão de conciliação DPVAT (fls. 314), tendo em conta que o Autor sequer foi intimado
pessoalmente para comparecimento ao ato, deixo de aplicar-lhe a sanção prevista no § 8º do art. 334 do CPC. Cumpra-se,
no mais, o despacho de fls. 313. Intimem-se. A seu tempo, retornem.” - Desp. fls. 330:”Independente da prévia manifestação
da parte adversa, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não tendo sido, até então, atribuído efeito
suspensivo ao recurso em questão, e frente ao recolhimento dos honorários periciais, cumpra-se integralmente a decisão
atacada. Intimem-se. A seu tempo retornem.”
Processo 0801759-86.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Exeqte: Rosemar Arcanjo Nunes - Exectdo: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
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ADV: JOSÉ ROBERTO MARQUES DE SANTANA (OAB 19488/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Sentença de fls.203: ISSO POSTO, face ao pagamento supra mencionado, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, julgo
extinta esta ação e determino o imediato arquivamento dos autos, com as cautelas e anotações necessárias, vez que manifesta
a ausência de interesse recursal.
Processo 0803902-82.2018.8.12.0002 - Monitória - Cheque
Autor: Nepool Indústria e Comercio Ltda-epp
ADV: PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA (OAB 47172SC)
Intimação do autor da decisão de fl. 24: “Não tendo o(a) Autor(a) providenciado o recolhimento das custas processuais,
embora intimado para fazê-lo através de sua advogado(a), com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, determino
o cancelamento da distribuição, com as cautelas e anotações necessárias. O art. 22 da Lei de Emolumentos diz que “não será
dispensado o pagamento das custas nem autorizada a restituição das já pagas, se: I - o cancelamento da distribuição for por
desistência, por qualquer irregularidade ou por falta de pagamento do preparo ou de sua complementação, no prazo devido,
mesmo antes da citação do réu(...)”; Intime-se o(a) Autor(a), através de seu procurador e também pessoalmente, por carta
com aviso de recebimento, em estrito cumprimento ao disposto no art. 17 da Lei nº 3.779/09, para que, em quinze (15) dias,
comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa. Feitas as intimações e decorrido o
prazo fixado sem que tenha sido comprovado o recolhimento das custas, inscreva-se o depósito em dívida ativa e arquivem-se
os autos, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se.”
Processo 0803989-67.2020.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Ester Barbosa Ferraz - Exectda: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899/MS)
Intimação da parte executada do despacho de fls. 210: “Intime-se o Devedor, através de seus advogados ou pessoalmente
se não os possuir, para, querendo, em quinze (15) dias, efetuar o pagamento espontâneo da dívida, segundo demonstrativo
discriminado e atualizado apresentado pela Credora, e acrescida das custas processuais, sob pena de não o fazendo dar ensejo
à incidência da multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% sobre o valor do débito; ou, ainda, em outros
quinze (15) dias, contados do término do prazo anterior, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua eventual impugnação.
Processo 0804659-76.2018.8.12.0002 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco do Brasil S/A - Réu: Helbanio Barbosa Souza
ADV: EDVALDO ANTONIO REZENDE (OAB 56266/SP)
ADV: NEI CALDERON (OAB 1059A/BA)
Intimação do despacho de fls. 113: “Diante da tempestiva interposição de embargos pelo Réu (fls. 100/112), suspendo
a eficácia do mandado monitório e determino a intimação do Autor, através do(s) procurador(es) que o representa(m), para,
querendo, impugná-los, no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0804857-50.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia
Exeqte: Ailson Dias da Silva - Maurício Rodrigues Camuci
ADV: MAURÍCIO RODRIGUES CAMUCI (OAB 6436/MS)
Intimação da parte autora do despacho de fls. 456: “Ante acta, juntem, os Credores, no prazo de quinze (15) dias, cópia
autenticada da matrícula atualizado do imóvel indicado para penhora. Intimem-se. A seu tempo retornem.”
Processo 0805021-44.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Inadimplemento
Autor: Cardio Medical Comercio Representaçao e Importação de Material Medico Hospitalar Ltda - Réu: Endocath
Diagnósticos e Tratamentos Ltda
ADV: THIAGO SIENA DE BALARDI (OAB 12982/MS)
ADV: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA (OAB 306589SP)
Intimação do despacho de fls. 294: “Providencie, a Ré, a juntada de cópia do auto de apreensão com a descrição dos
produtos e equipamentos apreendidos pela autoridade policial, em cumprimento ao mandado expedido nos autos nº 000801497.2017.403.6000, no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. A seu tempo retornem.”
Processo 0805917-87.2019.8.12.0002 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Antonio Carlos Dagel - Áurea Lelis Rocha Dagel
ADV: HENRIQUE GARCIA MENEZES (OAB 22010/MS)
ADV: JOÃO ALVES DOS SANTOS (OAB 3816/MS)
Intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça para
expedição dos mandados, observada a quilometragem e o número de atos a serem realizados, a ser paga através do portal
e-saj, com vinculação do pagamento ao número de atos, sendo dispensada a apresentação da guia original em cartório,
conforme preceitua o artigo 1º da Lei Estadual nº 4.359/13.”
Processo 0806061-61.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Autor: Kolbert Silva
ADV: MAX WILLIAN DE SALES (OAB 17533/MS)
Intimação do despacho de fls. 114: “As condições fático processuais que ensejam o indeferimento da medida liminar,
não apenas uma mas duas vezes (fls. 104/106), especialmente a ausência de indicativos acerca da possibilidade do Autor
experimentar danos irreparáveis ou de perda do resultado útil deste processo (fls. 34/36), não sofreram alteração e, portanto,
não há razão para novo ou diferente pronunciamento judicial. Cumpra-se a decisão de fls. 94. Intimem-se. A seu tempo retornem.
Processo 0806091-62.2020.8.12.0002 (apensado ao Processo 0003435-73.2017.8.12.0002) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Luci Mara Tamisari Areco
ADV: LUCI MARA TAMISARI ARECO (OAB 13186/MS)
Intimação do autor do despacho de fl. 51: “Acolho a emenda de fls. 24/49 que passa a integrar a petição inicial. Intime-se
a autarquia Ré, para querendo, impugnar a execução no prazo de trinta (30) dias, na forma do art. 535 do CPC. Intime-se.
Cumpra-se. A seu tempo retornem.”
Processo 0806604-64.2019.8.12.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 20817A/MS)
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Intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a juntada de mandado de fls. 118-119, com
diligência negativa.
Processo 0808024-07.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autora: Maria de Fátima Ferreira
ADV: MAYRA RIBEIRO GOMES (OAB 14032/MS)
ADV: CLERISTON YOSHIZAKI (OAB 14397/MS)
Intimação das partes da designação de perícia judicial a ser realizada na Autora, no dia 14 de Abril de 2021, às 15h20m., no
Consultório médico do Dr. Emerson da Costa Bongiovanni, localizado na Rua Monte Alegre, 2100, Instituto Braga.
Processo 0808160-04.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autor: Mario Vieira de Paula
ADV: AMANDA PINTO VEDOVATO (OAB 17290/MS)
ADV: MARIA LUIZA MALACRIDA ALMEIDA (OAB 16093/MS)
Intimação dos patronos da parte autora, de que foi designado o dia 17 de março de 2021, às 15:20 horas, para realização de
perícia do autor, conforme manifestação do perito de fls. 105.
Processo 0809098-62.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Emidio Prates Neto - Réu: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Banrisul
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)
Intimação do autor do despacho de fls. 189: “Para, querendo, manifestar-se sobre os termos da resposta e documentos
apresentados pelo banco Réu (fls. 24/188), concedo ao Autor o prazo de quinze (15) dias. Atente a escrivania para a indicação
de fls. 68. Intimem-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0809225-34.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Depósito
Exeqte: Raphael Caravante Mendes - Exectdo: Copacentro - Cooperativa Agropecuária do Centro-oeste
ADV: ARLINDO MARIANO DE FARIAS (OAB 4232/MS)
ADV: DHIONATAN GONTIJO MARQUES (OAB 21782/MS)
ADV: JACQUES CARDOSO DA CRUZ (OAB 7738/MS)
Intimação das partes da decisão de fls. 240-241: “Trata-se de ação de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por
Raphael Caravante Mendes, contra Copacentro - Cooperativa Agropecuária do Centro-oeste, para execução inserta na sentença
proferida às fls. 230/232, transitada em julgado (fls. 236). O fato da Cooperativa Devedora estar em processo de liquidação
extrajudicial obsta o prosseguimento da ação de execução. Diante da comprovação da publicação no Diário Oficial, da Ata da
Assembleia Geral da sociedade, por ocasião da qual, deliberou-se pela liquidação da Devedora, com fundamento no artigo
76, da Lei 5.764/64 e no entendimento consolidado pelo STJ, desde já, suspendo o curso da execução (autos nº 080922534.2019.8.12.0002) pelo prazo de um (01) ano. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. [....] (AgInt no AREsp 1120645 / GO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2017/0144191-9 Relator(a) Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
5ª REGIÃO) (8400) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 20/02/2018 Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2018 Assim, suspendo o curso desta ação e determino que os autos aguardem em arquivo provisório pela oportuna
provocação da parte interessada ou pelo decurso deste prazo de suspensão, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. Cumpra-se.”
Processo 0809464-09.2017.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Acidentário
Exeqte: Clodoaldo Oliveira de Sousa
ADV: JULIANA ALMEIDA DA SILVA (OAB 14903/MS)
Intimação das partes da decisão de fls. 280: “VISTOS, etc. Dispõe o art. 85, § 7º, do CPC, expressamente que “não serão
devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que
não tenha sido impugnada”. No caso sub judice, não foram opostos embargos do devedor e não há litigiosidade ou mesmo
discordância entre as partes acerca do valor devido. Nesta linha de entendimento, com fulcro no art. 85, § 7º, CPC, acolho as
alegações da autarquia Ré, e deixo de fixar honorários advocatícios, nesta fase de cumprimento de sentença. No mais, prossigase em consonância com o art. 535, § 3º, I, do CPC, e com os cálculos apresentados pelo Exequente, não impugnados pela
autarquia. Aguardem os autos em arquivo provisório pelo integral pagamento dos valores requisitados. Intimem-se. Cumpra-se.
A seu tempo retornem.
Processo 0809582-53.2015.8.12.0002 (apensado ao Processo 0808460-73.2013.8.12.0002) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Embargdo: João Faustino Franco
ADV: EDUARDO GOMES AMARAL (OAB 10555/MS)
ADV: VITOR ESTEVÃO BENITEZ PERALTA (OAB 12362/MS)
ADV: RAFAEL GUSTAVO DE MARCHI (OAB 46525/PR)
Desp. fls. 165:”Intime-se o perito para, no prazo de quinze (15) dias, complementar o laudo (fls. 87/101), com os
esclarecimentos pertinentes às observações feitas anteriormente (fls. 136/137) e com respaldo nos documentos colacionados
pela Autarquia (fls. 146/163), observando que, na hipótese dos documentos juntados não serem suficientes para comprovar
quais benefícios ensejou(aram) o pagamento ao Embargado/segurado dos valores em março/2006(R$ 39,50), entre maio/2006
e março/2007 (R$ 622,38 cada) e entre abril e maio/2007 (R$ 642,91 cada), (fls. 57/58 dos apensos), estes deverão ser
excluídos de seus cálculos. Atente-se, ainda, quanto aos esclarecimentos pertinentes ao valor pago no mês de agosto/2006,
para observação feita no último parágrafo de fls. 136. ...”
Processo 0810053-93.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Eliana Pereira da Silva - Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: JOSÉ ROBERTO MARQUES DE SANTANA (OAB 19488/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes do despacho de fls. 193: “Especifiquem as partes, em quinze (15) dias, as provas que pretendem
produzir, justificando-lhes a pertinência, sob pena de indeferimento. Intimem-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0810117-50.2013.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Nota de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Ailton Salustiano - Regiane Vargas da Silva - Ocleir Vargas da Silva - Odeir Vargas
da Silva - Odemir Vargas da Silva
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
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Desp. fls. 349:”Ante acta, renove-se a tentativa de citação no endereço identificado através de pesquisa ao INFOJUD, desta
feita por carta precatória. Intimem-se. A seu tempo retornem.” - Fica intimado o Exequente da remessa da carta precatória, para
que adote lá as providências que se fizerem necessárias.
Processo 0810266-80.2012.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Ricardo Aparecido Campos
ADV: RAFAEL MOREIRA VINCIGUERA (OAB 13700/MS)
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
Intimação das partes da sentença de fls. 225-235, cujo dispositivo segue transcrito: “ISSO POSTO, com fulcro no art.
487, inciso II, c/c 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pronuncio a prescrição do direito de ação e julgo extinta
esta Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente que BANCO BRADESCO S/A ajuizou contra RICARDO
APARECIDO CAMPOS, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 321/144.366.368, emitida em 14/maio/2009. Pela
sucumbência experimentada, condeno o Executado, ma forma do art. 98, §3º, do CPC, ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados, de acordo com o §2º, do art. 85, do mesmo estatuto processual civil, em 10% sobre o
valor atualizado da dívida remanescente, o que faço considerando a pouca complexidade da causa, tempo e serviço exigidos
para seu patrocínio (cf. Art. 85, §2º, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, com o trânsito em julgado,
arquivem-se, com as cautelas e anotações necessárias.”
Processo 0810457-47.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - PASEP
Reqte: Vera Lúcia de Faria - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA (OAB 7402/MS)
ADV: SERVIO TULIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: ADRIANA BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS)
Desp. fls. 176:”1. - Diante da documentação colacionada aos autos, concedo à Autora os benefícios dos artigos 98 e 1.048,
inciso I, do CPC. Providencie a escrivania as anotações e registros pertinentes. 2. - Por não vislumbrar a possibilidade de
composição entre as partes neste primeiro momento, sem olvidar da necessidade de resguardar o bem estar dos jurisdicionados
e operadores de Direito, decorrente da Pandemia do Coronavírus, deixo de designar audiência de conciliação/mediação, sem
prejuízo de que seja realizada em momento posterior, mesmo que na forma virtual. Na hipótese, se mostra possível e não
prejudica quaisquer dos sujeitos do processo, dar seguimento ao feito independentemente da realização da audiência prévia,
sem prejuízo de uma futura, nova e oportuna designação e tentativa de composição. Nestes termos, cite-se e intime-se o Réu,
pelo correio, sobre os termos desta decisão e para, querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias,
cujo termo inicial será a data da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento, na forma do inciso I do art. 231 do CPC.
3. - Intimem-se, a Autora por seu(s) advogado(s). Cumpra-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0810590-89.2020.8.12.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Cédula de Crédito Bancário
Autor: Banco De Lage Landen Brasil S.A. - Réu: Vander Antônio Cavalcante da Silva
ADV: DANIEL GUIMARÃES E SILVA (OAB 90402/PR)
ADV: STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA (OAB 53612/PR)
Sentença de fls.161: “ISSO POSTO, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, arcando as partes, na proporção de metade para cada uma, com o pagamento das custas
processuais e determino o imediato arquivamento dos autos, com as cautelas a anotações necessárias, vez que manifesta a
ausência de interesse recursal.
Processo 0810867-08.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Autora: Eliane Luiza Feitosa Camargo
ADV: OSVALDO VITOR DE SOUZA JÚNIOR (OAB 19113/MS)
ADV: GABRIELA MAZARON CURIONI (OAB 18277/MS)
Intimação do despacho de fls. 46-47: “Diante dessa conjuntura, concedo-lhe derradeira oportunidade para emenda da inicial,
não só sanando as discrepâncias e lacunas acima apontadas, como também formulando pedido(s) certo(s), determinado(s) e
alinhado(s) com a(s) respectiva(s) causa(s) de pedir e fundamento(s) jurídico(s) por ela expendido(s), no prazo de quinze (15)
dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0810983-14.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Douglas Ribeiro Flores - Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: JOSÉ ROBERTO MARQUES DE SANTANA (OAB 19488/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes do despacho de fl. 212: “Especifiquem as partes, em quinze (15) dias, as provas que pretendem
produzir, justificando-lhes a pertinência, sob pena de indeferimento. Intimem-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0811961-59.2018.8.12.0002 - Reintegração / Manutenção de Posse - Reivindicação
Reqte: Imobiliária Murakami Ltda - Reqda: Alzira de Paula e outro
ADV: JACQUES CARDOSO DA CRUZ (OAB 7738/MS)
ADV: RENATA CALADO DA SILVA (OAB 13434/MS)
Intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça para
expedição dos mandados, observada a quilometragem e o número de atos a serem realizados, a ser paga através do portal
e-saj, com vinculação do pagamento ao número de atos, sendo dispensada a apresentação da guia original em cartório,
conforme preceitua o artigo 1º da Lei Estadual nº 4.359/13.”
Processo 0812254-58.2020.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: Engepar Engenharia e Participações Ltda - Exectdo: Pedro Robimson de Oliveira Bonder
ADV: OTÁVIO GOMES FIGUEIRÓ (OAB 16942/MS)
ADV: DAIANE BIGATON SANTOS (OAB 16019/MS)
Sentença de fls.79: ISSO POSTO, julgo extinta esta execução, na forma do art. 924, inciso III, do Código de Processo
Civil, condeno o Executado ao pagamento das custas processuais e determino o imediato arquivamento dos autos, com as
cautelas a anotações necessárias, vez que manifesta a ausência de interesse recursal. Nenhuma constrição, gravame ou outro
tipo de restrição sobre bens ou valores de propriedade do Executado foi realizado ou determinado por este juízo, razão pela
qual o cancelamento ou o levantamento daquele eventualmente existente, deverá ser providenciado pela parte que o efetivou,
inclusive junto aos órgãos de restrição ao crédito.
Processo 0812868-63.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Transperoba Transporte Rodoviario de Cargas Ltda Me - Réu: Concessionária de Rodovia Sul - Matogrossense S.A
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ADV: GEDERSON MIGUEL COLMAN NOGUEIRA
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
Sentença de fls.82: ISSO POSTO, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, arcando as partes, na proporção de metade para cada uma, com o pagamento das custas
processuais e determino o imediato arquivamento dos autos, com as cautelas a anotações necessárias, vez que manifesta a
ausência de interesse recursal.
Processo 0813792-11.2019.8.12.0002 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: Carolina Kazuco Kaminice
ADV: ELIZANDRA APARECIDA CASSARO DE ANDRADE (OAB 11450B/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre as correspondências devolvidas de fls. 123125.
Processo 0813828-53.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Marilene Nunes da Conceição Soares - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103082/MG)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697MS)
Intimação das partes do despacho de fls. 327: “Providencie a escrivania, a juntada aos autos do expediente que se encontra
pendente de liberação e, só então, retornem os autos conclusos. Intimem-se.”
Processo 0814735-91.2020.8.12.0002 - Consignação em Pagamento - Quitação
Autora: Valéria Marques Paraizo
ADV: MARCELO BRITO DE FIGUEREDO (OAB 25182MS)
Intimação do autor do despacho de fls. 20: “Oportunizo à Autora a produção de prova documental sobre sua condição
financeira, mediante juntada de cópias das declarações de bens e rendimentos, pessoa física/jurídica, apresentadas à Receita
Federal nos últimos três (03) anos, e/ou de certidões expedidas pelo CRI, DETRAN e IAGRO dando conta da existência ou
não de bens imóveis, veículos e semoventes registrados em seu nome. Prazo de quinze (15) dias, sob pena indeferimento do
benefício da assistência judiciária gratuita. Intime-se.”
Processo 0814865-81.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Josefa Feliciano - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Intimação do autor do despacho de fl. 200: “Para, querendo, manifestar-se sobre os termos da resposta e documentos
apresentados pelo banco Réu (fls. 45/199), concedo à Autora o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0815172-69.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Busca e Apreensão
Autor: Lucio Parra Campos
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Intimação do autor do despachod e fls. 40: “VISTOS etc. Tendo em conta o teor da certidão retro (fls. 39), determino
o cancelamento da audiência designada para o dia 04/setembro próximo (cert. fls. 29), eis que já não há tempo hábil para
cumprimento do disposto no art. 334 do CPC. No mais, aguarde-se por trinta dias, findos os quais, sem que o Autor tenha
providenciado o regular andamento do feito, mediante a efetivação da citação, intime-se-o, pessoalmente, por carta com aviso
de recebimento, e também através de seu(s) procurador(es), para que o faça, em cinco (05) dias, sob pena de extinção do
processo. Outrossim, tão-logo seja(m) indicado(s) o(s) endereço(s) para citação, prossiga-se em conformidade aos termos do
despacho inicial. Intimem-se. Cumpra-se. A seu tempo, retornem.”
Processo 0816259-26.2020.8.12.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (OAB 21822/DF)
Intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das diligências do Oficial de Justiça para
expedição do mandado, observada a quilometragem e o número de atos a serem realizados, a ser paga através do portal e-saj,
com vinculação do pagamento ao número de atos, sendo dispensada a apresentação da guia original em cartório, conforme
preceitua o artigo 1º da Lei Estadual nº 4.359/13.”
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LARISSA DITZEL CORDEIRO AMARAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA MARTINS SILVA DE CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2021
Processo 0811572-74.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica
Exectdo: ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A.
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A., R$
1.275,05

3ª Vara Cível de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000361-80.1995.8.12.0002/02 (002.95.000361-4/00002) - Execução de Sentença
Exeqte: Angenor Dilceu Darui - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: MILTON BATISTA PEDREIRA (OAB 7522/MS)
ADV: ROSELI CÂMARA DE FIGUEIREDO PEDREIRA (OAB 005.359/MS)
ADV: JOB DE OLIVEIRA BRANDÃO (OAB 006.763-B/MS)
ADV: ANDRÉ LUÍS WAIDEMAN (OAB 007.895/MS)
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Intimação da parte executada e seus patronos para, no prazo de 05 dias, informarem os dados bancários para expedição
das guias de levantamento.
Processo 0802822-59.2013.8.12.0002 (apensado ao Processo 0809737-27.2013.8.12.0002) - Cumprimento de sentença
- Nota Promissória
Exeqte: Nivaldo José dos Santos - Exectda: Maria Aparecida Castilho
ADV: CHARLLES POVEDA (OAB 9422/MS)
ADV: ALEIXO FROES (OAB 18474/MS)
Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.

4ª Vara Cível de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0000056-81.2004.8.12.0002 (002.04.000056-9) - Processo de Execução - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exeqte: Satico Togoi da Silva - Exectdo: Antônio dos Santos
ADV: MAURÍCIO RODRIGUES CAMUCI (OAB 6436/MS)
Ao exequente, para no prazo de cinco dias, prosseguir no feito, requerendo o que de direito, nos termos de cópias da r.
sentença e trânsito em julgado de fls. 359-364.
Processo 0003911-14.2017.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Wagnildo Rivarola Elpidio - Cleusa Samamiego Ruiz - Reqdo: Veríssimo Lima da Silva - Vertudes Coca Lima
ADV: JOCIR SOUTO DE MORAES (OAB 7280/MS)
ADV: PAULO AFONSO OURIVEIS (OAB 4145B/MS)
ADV: MICHEL DOSSO LIMA (OAB 15078/MS)
ADV: JOSÉ LUIZ DA SILVA NETO (OAB 9497/MS)
Partes: intimo do laudo pericial para no prazo de 15 dias querendo manifestarem.
Processo 0009857-45.2009.8.12.0002 (002.09.009857-0) - Processo de Execução - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exectdo: Sebrani Transportes Rodoviários Ltda
ADV: WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR (OAB 20449/MS)
ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211.900/SP)
ADV: RENATO RODRIGUES GUALBERTO JÚNIOR (OAB 7790/MS)
Intima-se a parte autora a se manifestar em 15 dias sobre a exceção de pré-executividade de pp. 507-547.
Processo 0011229-14.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Rosalina Ferreira Echeverria - Ariney Ferreira Echeverria - Felipe Echeverria Vilhalva - Lauro Cesar Vilhalva - Helio
Ferreira Echeverria - Neide Terezinha Ferreira Echeverria - Verissimo Echeverria Filho - Exectdo: Caixa Seguradora S/A
ADV: ANA CAROLINA GUEDES ROSA (OAB 19051/MS)
ADV: ANDRÉ LUIS SOUZA PEREIRA (OAB 16291/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5781/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: JOSÉ JORGE CURY JUNIOR (OAB 16529/MS)
Intima o autor, para no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre a comprovação do pagamento de fls. 278-282.
Processo 0040017-49.1992.8.12.0002 (002.92.040017-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Lauro Machado de Souza - Exectdo: Cerealista São Vicente Ltda - Vicente Pallotti do Nascimento - Cleunice Maria
da Silva Nascimento
ADV: ROGÉRIO BRAMBILLA MACHADO DE SOUZA (OAB 9430/MS)
ADV: HELTON DA SILVA NASCIMENTO (OAB 13625/MS)
ADV: VITOR ESTEVÃO BENITEZ PERALTA (OAB 12362/MS)
Intimo da expedição do oficio de penhora no rosto dos autos, p. 1008 e juntada do termo expedido nos autos da penhora, pp.
1010-1011; em 05 dias manifestar e requerer o que de direito dando andamento nos autos.
Processo 0800249-09.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Esbulho possessório (art. 161, § 1º, II)
Exeqte: Carneiro, Fernandes e Hammarstrom-advogados SS - Exectda: Sandra Matos Madrid - Getúlio Madrid
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
Autor: intimo da certidão de decurso de prazo; em 05 dias manifestar requerendo o que for de direito; em caso de pedido de
Bacen Jud, juntar cálculo atualizado.
Processo 0800675-84.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Nilza de Araujo França - Exectdo: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: LETICIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intima o autor, para no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre a comprovação do pagamento de fls. 363-368.
Processo 0801126-46.2017.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Autor: S.G.M. - Reqdo: U.D.C.T.M.
ADV: GENILSON ROMEIRO SERPA (OAB 13267/MS)
ADV: TAMYRIS CRISTINY SOUZA ROCHA (OAB 14737/MS)
ADV: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO (OAB 9103/MS)
ADV: ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA (OAB 10109/MS)
Manifeste aré, em 10 (dez) dias, sobre pedido de f. 587-90; Após, voltem os autos conclusos, com urgência. Intime(m)-se.
Processo 0801388-88.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Geraldo Ferreira da Silva - Réu: Banco Panamericano S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
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ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Partes: intimo da juntada do ofício de pp. 205-206.; em 05 dias querendo manifestarem e requererem o de direito.
Processo 0802026-97.2015.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Industria e Comércio de Madeiras Sorigotti Ltda - ME - Exectdo: Carlos Alberto Prado-ME
ADV: RAYTER ABIB SALOMÃO (OAB 9623/MS)
ADV: GABRIELA MATTOS MISQUITA OLIVEIRA (OAB 23017/MS)
ADV: OSVALDO DETTMER JUNIOR (OAB 17740/MS)
ADV: SIUVANA DE SOUZA (OAB 9882/MS)
Partes: intimo do retorno da carta precatória da Comarca de Itaquiraí, pp. 177-189, ATO POSITIVO a AVALIAÇÃO do bem
penhorado nos autos; assim as partes querendo devem oferecer IMPUGNAÇÃO a avaliação, no prazo comum de 15 (quinze)
dias.
Processo 0802121-93.2016.8.12.0002 - Reintegração / Manutenção de Posse - Habitação
Reqte: Iraci Lopes da Silva - Reqda: Luzia Marques Dantas
ADV: ALYNE JOYCE DOS SANTOS (OAB 16743/MS)
ADV: MICHELLY BARBOSA CHAMORRO MORAES (OAB 16011/MS)
Autor: intimo do laudo pericial para no prazo de 15 dias querendo manifestar.
Processo 0802179-57.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Banco Bradesco S/A - Reconvinte: MARCOS SOELE BRAZ SANTOS - Réu: MARCOS SOELE BRAZ SANTOS Reconvindo: Banco Bradesco S/A
ADV: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA (OAB 16215A/MS)
ADV: EDUARDO ADÃO RIBEIRO (OAB 411975/SP)
Recebo a reconvenção, eis que tempestiva. A presente reconvenção trata-se de lide secundária sujeita à anotação junto
ao Cartório distribuidor (art. 285, parágrafo único). Assim, proceda esta escrivania judicial na forma prevista no art. 188 do
Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. Outrossim, intime-se(m) a(s) parte(s) autora(s)
reconvinda(s), na(s) pessoa(s) do(s) procurador(es), para contestá-la, querendo, no prazo de quinze dias (art. 343, §1, do
CPC). Intime-se a(s) parte(s) autora(s) para, querendo, no mesmo prazo, se manifestar(em) sobre a(s) preliminar(es) e o(s)
documento(s) acostado(s) à contestação. Intimem-se.
Processo 0802769-73.2016.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Seguro
Exeqte: Enok Balbino de Araújo Neto - Exectdo: Bradesco Vida e Previdência S/A - Mapfre Vida S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: HENRIQUE LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: JACO CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Intima o autor, para no prazo de cinco (05) dias, manifestar sobre a comprovação do pagamento de fls. 1066-1067.
Processo 0802957-27.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Andreza Ricarte - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
Com o trânsito em julgado, intimação da parte autora para, em 10 dias, requerer o que de direito.
Processo 0802966-86.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Angela Ferreira de Souza Martins - Réu: Banco Itaú Consignado S.a.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Intimam-se as partes a se manifestarem em 5 dias sobre a juntada de ofício de pp. 150-151.
Processo 0803091-30.2015.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Luis Pacheco
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Manifeste-se a parte autora em 5 dias sobre a juntada de CP de pp. 191-195.
Processo 0803216-22.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Autor: Ivo Antônio de Mello Nogueira
ADV: FÁBIO SAMPAIO DE MIRANDA (OAB 14600/MS)
Autor: intimo da informação juntada pela central de mandados de p. 50 e 52; em 05 dias providenciar o recolhimento do valor
da quilometragem e comprovar nos autos.
Processo 0803283-55.2018.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Hermogenes Aparecido Mendes Filho - Me - Réu: Telefônica Brasil S.a. (vivo) e outro
ADV: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (OAB 310300/SP)
ADV: RODRIGO RODRIGUES DE LIMA (OAB 14503/MS)
ADV: HENRIQUE DE DAVID (OAB 84740/RS)
ADV: JOAQUIM LUCAS FRANCO QUINTANA (OAB 18216/MS)
ADV: ELAYSA MAGRINI (OAB 19399/MS)
Com o trânsito em julgado, intimação das partes para, em 10 dias, requererem o que de direito.
Processo 0803400-22.2013.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Exeqte: Hospital Santa Rita Ltda - Exectdo: Egon Henrique Canteiro Jitumori - Jitumori Arata
ADV: BELON & MEDEIROS ADVOGADOS S/S (OAB 1010/MS)
ADV: LEANDRO LUIZ BELON (OAB 11832/MS)
Autor: intimo do retorno da CP, ATO NEGATIVO; em 05 dias manifestar requerendo o que for de direito.
Processo 0803490-54.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Autora: Juliane Rodrigues Borges - Réu: ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A.
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: MARCIO GIACOBBO (OAB 19961/MS)
Autor: determino à parte exequente que, no prazo de quinze dias, atenta ao que restou aqui decidido, apresente cálculo
atualizado da dívida (conforme decisão de pp. 241-245).
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Processo 0803960-51.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Delphos Educacional Ltda - Me
ADV: MARCELO DALLAMICO (OAB 10604/MS)
Intimação da parte autora para, em 5 (cinco) dias, recolher, comprovando nos autos, o valor de 1 (uma) diligência de oficial
de justiça, para cumprimento de mandado.
Processo 0804831-81.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Transdouradense Transporte Rodoviário Ltda - Epp - Réu: João Gomes de Souza e outros
ADV: PEDRO HENRIQUE ZACARQUIM SIQUEIRA (OAB 67839/PR)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Ao autor para no prazo de quinze dias, manifestar sobre contestaçao de pp. 147-150, alegando nulidade de citaçao
Processo 0805139-64.2012.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: E.I.I. - Exectdo: A.L.F.T.
ADV: LAILA IANA DADALTO ALVES (OAB 17415/MS)
ADV: ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA (OAB 10109/MS)
ADV: ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO (OAB 9103/MS)
Autor: em 05 dias manifestar requerendo o que de direito sobre da petição e documentos juntados pelo réu às pp. 517-523;
Processo 0805397-69.2015.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Aparecida do Carmo Almirão da Silva - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intima-se a parte autora a se manifestar em 5 dias sobre petição, documentos e extrato de pp. 780-785.
Processo 0805866-18.2015.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda
ADV: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR (OAB 188846/SP)
Autor: intimo do retorno do AR, que tinha o objetivo de intimar a empresa Elavon, com a anotação “MUDOU-SE”, em 05 dias
informar novo endereço.
Processo 0806166-09.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Nova Mix Distribuidora de Bebidas Ltda.
ADV: GABRIELLE LUNA BORBA (OAB 18539/MS)
ADV: ISABEL ARTEMAN LEONEL DE MELO (OAB 6083/MS)
Autor: intimo da certidão de decurso de prazo; em 05 dias manifestar requerendo o que for de direito; em caso de pedido de
Bacen Jud, juntar cálculo atualizado.
Processo 0806365-31.2017.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
Exeqte: U.B.I.C.I.A.S. - Exectdo: Ellite Produtos Agropecuários Ltda - Adilson Penzo Vera - Juliano Pereira Siqueira - Luciane
Penzo Vera - Evani Coroquer Siqueira
ADV: BELON & MEDEIROS ADVOGADOS S/S (OAB 1010/MS)
ADV: CARLOS ARAUZ FILHO (OAB 27171/PR)
ADV: LEANDRO LUIZ BELON (OAB 11832/MS)
PARTES: intimo da resposta do ofício, pp. 369-377; para em 05 dias querendo manifestarem.
Processo 0806636-35.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Lindy Nalva Ferreira - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Com o trânsito em julgado, intimação da parte autora para, em 10 dias, requerer o que de direito.
Processo 0807379-84.2016.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Sul de Ms - Sicredi Centro Sul - Exectdo:
Klinger Rodrigues Pires e outros
ADV: CARLOS ALBERTO GALVÃO FILHO (OAB 7868/MS)
ADV: RAFAEL MOREIRA VINCIGUERA (OAB 13700/MS)
ADV: CARINA BOTTEGA (OAB 11618/MS)
Autor: intimo da certidão de decurso de prazo; em 05 dias manifestar requerendo o que for de direito, dando andamento nos
autos.
Processo 0807505-95.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Valdenir Roberto Dias - Réu: Banco BMG S/A
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (OAB 21601A/MS)
ADV: LEONARDO DA SILVA (OAB 23140/MS)
ADV: ORÍGENES FRANÇA SIMÕES NETO (OAB 23597/MS)
PARTES: intimo da resposta do ofício do banco do brasil, disponíveis para as partes sob sigilo; para em 05 dias querendo
manifestarem.
Processo 0808372-59.2018.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Acidentário
Exeqte: Maria Salete Marim da Silva - Exectdo: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: HENRIQUE LIMA (OAB 9979/MS)
I - Diante do que restou deliberado nos autos de Pedido de Providência n. 126.152.0043/2020, da Corregedoria-Geral
de Justiça, indefiro o pedido de cancelamento da guia para o pagamento da taxa judiciária (p. 249). Não recolhido o tributo
no prazo, adotem-se as providências de praxe. II - Embora o valor devido pela Fazenda Pública não esteja cristalizado, pela
planilha de pp. 316/317 resta evidente que o saldo devedor não ultrapassará 200 salários mínimos (CPC, art. 85, §4º e inciso
I do §3º do mesmo artigo). Deste modo, visando a celeridade e a economia processual, entendo por bem, desde logo, fixar os
honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor devido, considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte autora,
bem como o tempo decorrido desde a distribuição da ação até o julgamento definitivo (CPC, art. 85, §2º, incisos I a IV). Assim,
intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, acrescentar ao cálculo o valor dos honorários. Na sequência, intimese a autarquia federal, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de trinta dias, impugnar a execução
(art. 535 do Código de Processo Civil). Não impugnada a execução, expeça-se de pronto precatório ou requisição de pequeno
valor. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor, para fins do art. 100, §3º,
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da Constituição (requisição de pequeno valor), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Outrossim, em
havendo requerimento para destaque dos honorários contratuais, deverá o advogado juntar aos autos o respectivo contrato
antes da apresentação do precatório ao Tribunal, observando-se, ainda, o decisão proferida pelo E. STF em sede de Agravo
Regimental na Reclamação nº 24112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki: “... Os honorários contratuais decorrem de relação
jurídica entre particulares (advogado e cliente), por isso não se coadunam com o disposto no art. 100 da Constituição Federal,
que dispõe sobre o regime de pagamento de precatórios, matéria tratada pela Súmula Vinculante 47. (AG. Reg. na Rcl. 24.112
DF Min. Teori Zavascki DJE 20.09.2016). Logo, havendo requerimento, os honorários contratuais, até o limite de 30% (trinta por
cento) do crédito, passam a ser destacados em favor do patrono do benefício, porém para pagamento juntamente com o crédito
principal.
Processo 0808377-47.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: R.R. - Réu: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.a.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Intimação da parte apelada para, em 15 dias, apresentar contrarrazões à apelação de pp. 163-182.
Processo 0809447-65.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Carlos Cezar dos Santos - Réu: Banco Panamericano S/A
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 16380A/MS)
PARTES: intimo da resposta do ofício; para em 05 dias querendo manifestarem.
Processo 0809489-22.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Exeqte: Kleber Silveira Diagoné - Exectdo: Gm8 Franchising Eireli
ADV: DANIEL RIBAS DA CUNHA (OAB 16626/MS)
ADV: ADOLPHO MARANHAO AGUIAR (OAB 110461/RJ)
Intime-se o executado: através de seu procurador, se o tiver constituído nos autos (art. 513, §2º, I, do CPC), atentando-se
ainda para o disposto no art. 513, §4º, do CPC; por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria
Pública ou quando, pessoalmente citado, não houver constituído procurador nos autos principais (art. 513, §2º, II, do CPC);
por meio eletrônico, quando, citado na forma do art. 246, §1º, não tiver procurador constituído nos autos (art. 513, §2º, III, do
CPC); e, finalmente, por edital, quando desta forma citado nos autos principais tendo neles permanecido revel (art. 513, §2º, IV,
do CPC), para que pague o débito, no prazo de quinze dias, acrescidos de custas, se houver, sob pena de multa no percentual
de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art.
523 do novel Código de Processo Civil. Não havendo pagamento no prazo, penhore-se e avalie-se o bem indicado pela parte
requerente (ou tantos quanto bastem para a integral satisfação do débito), procedendo-se às respectivas remoção e depósito
em favor do credor. Caso a penhora recaia sobre bem imóvel, intime-se, se houver, o cônjuge ou convivente da parte requerida,
cabendo ao sr. Oficial de Justiça diligenciar por tais informações, certificando o ocorrido. Independentemente da determinação
supra, cientifique-se o executado, ainda, que, transcorrido o prazo de quinze dias supra mencionado, não havendo o pagamento
voluntário, inicia-se de pronto e independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de quinze dias para, querendo,
apresente sua impugnação (NCPC, art. 525, caput). Isento de custas, conforme dispõe o art. 45, do Provimento nº 64, de 15 de
agosto de 2011, da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul.
Processo 0809589-69.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: José Cicero Noberto dos Santos - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5781/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
ADV: ERNANDES JOSÉ BEZERRA JÚNIOR (OAB 21474/MS)
PARTES: intimo da resposta do ofício, pp. 192-217; para em 05 dias querendo manifestarem.
Processo 0810198-96.2013.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
Exeqte: Carlla Cristhina Harthcopf de Paula - Exectdo: Diego Pinto Martins
ADV: FREDERICK FORBAT ARAUJO (OAB 14372/MS)
Para análise do pedido de p. 347, intima-se a parte autora a juntar aos autos, em 5 dias, planilha atualizada do crédito.
Processo 0810474-88.2017.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco De Lage Landen Brasil S.A. - Exectdo: Ivair Fagnani - Alcides Fagnani
ADV: JORGE LUIS ZANON (OAB 13847/MS)
Autor: intimo do of. 1841/2020 do cartório de registro de imóveis pp. 267-273, às providências;
Processo 0810480-61.2018.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Revisão
Autor: V.F. - Réu: S.E.S.M.G.S.S.
ADV: DIEGO PAIVA COLMAN (OAB 14200/MS)
ADV: VALDECI DAVALO FERREIRA (OAB 13234/MS)
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
Com o trânsito em julgado, intimação da parte autora para, em 10 dias, requerer o que de direito.
Processo 0810572-05.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Marcondes Ferreira de Alencar - Exectdo: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: KAIQUE RIBEIRO YAMAKAWA (OAB 22020/MS)
ADV: CAIO CESAR PICCINELLI (OAB 19857/MS)
ADV: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (OAB 17645A/MS)
Nos termos do contido nas petições de pp. 157/158, 163 e 165, e com fulcro nos arts. 924, II e 925, e 513, todos do Código
de Processo Civil, extingo o processo relativamente a estes autos de cumprimento de sentença que Marcondes Ferreira de
Alencar move contra OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Independentemente do trânsito em julgado, expeçase em favor da(s) parte(s) credora(s), na pessoa de seu(s) advogado-a(s), desde que tenha(m) poderes especiais e expressos
para tanto, guia eletrônica de levantamento ou transferência bancária, do(s) valor(es) objeto(s) de depósito(s) judicial(is) nos
autos, com eventuais rendimentos. P. R. Intime(m)-se e, recolhidas, pela(s) parte(s) executada, em cinco dias, eventuais custas
processuais, ou inscritas em dívida ativa, arquivem-se os autos, procedidas às necessárias anotações e comunicações.
Processo 0810738-71.2018.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Silvan Ribeiro Vieira - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
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Vistos etc., A presente demanda foi ajuizada há dois anos, tendo o autor sido agraciado com a gratuidade judiciária por ser
sargento aposentado da Polícia Militar (holorite à p. 25). Referida concessão não foi impugnada nestes autos. Assim, indefiro
o requerimento de pp. 259/260, uma vez que não trouxe a parte autora sequer qualquer indício de alteração na condição
econômica da parte, não sendo aconselhável a quebra de sigilo fiscal da parte por um simples capricho da parte. Intime(m)-se.
Processo 0811010-41.2013.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exectdo: Assistenza Comércio e Representações Ltda. - Amarildo de Oliveira Carneiro - Sérgio Luiz Domingos Miranda
ADV: RENIA BEZERRA REIS (OAB 21371/CE)
ADV: VALESKA PAGANI QUADROS PÁVEL (OAB 7523/MS)
ADV: BRUNO PAGANI QUADROS (OAB 9378/MS)
ADV: SERGIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS DE ARAÚJO (OAB 4942/MS)
ADV: JANAINA PRESCINATO MIRANDA (OAB 11771/MS)
ADV: JAIRO DE QUADROS FILHO (OAB 1733/MS)
Intimação das partes para se manifestarem em 5 dias sobre o auto de avaliação de pp. 406-407.
Processo 0811618-29.2019.8.12.0002 - Monitória - Nota Promissória
Autor: Marcos Solons Garcia Macena - Réu: Ivison Carlos Espindola Brandão
ADV: MARCOS SOLONS GARCIA MACENA (OAB 11453A/MS)
ADV: JOSÉ MEDINA MENDONÇA NETO (OAB 13036/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CURADORIA ESPECIAL (OAB L/MS)
Ao autor para no prazo de cinco dias, manifestar sobre certidão do sr.oficial de pp. 69, e requerer o que de direito
Processo 0812222-53.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Maria Rosa de Souza - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
PARTES: intimo da resposta do ofício; para em 05 dias querendo manifestarem.
Processo 0815110-29.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Juventino Martins - Réu: Banco Cetelem S.a.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
PARTES: intimo da resposta do ofício, pp. 233-236; para em 05 dias querendo manifestarem.
Processo 0815669-49.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Busca e Apreensão
Autor: Tertuliano Pereira Gonçalves
ADV: ANDERSON DE SOUZA SANTOS (OAB 17315MS)
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada na inicial, para o fim de
determinar a reintegração da autora na posse dos animais indicados às pp. 145/146 destes autos, que encontram-se em poder
das rés. Expeça-se mandado de reintegração de posse, e de intimação da requerida desta decisão. Para seu cumprimento, caso
seja necessário, fica desde já deferido o uso de força policial. Sem prejuízo, cite-se a parte requerida, por todo o inteiro teor da
petição inicial e desta decisão para, querendo, contestar o pedido no prazo de quinze (15) dias. Conste advertência de que a
não apresentação de defesa resultará na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial pela parte autora. R. Intimemse.
Processo 0815899-91.2020.8.12.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Honda S/a.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 22485A/MS)
Autor: intimo sobre a certidão negativa do oficial de justiça, em 05 dias manifestar requerendo o que de direito.
Processo 0816838-71.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: João Vianei de Lima
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO (OAB 8978/MS)
Ante o exposto, promova a parte autora, em quinze dias, a regularização de sua representação processual, sob pena de
ineficácia. Intime(m)-se.
Processo 0816840-41.2020.8.12.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão
Autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Réu: Gino Silva
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
ADV: FERNANDO CESAR VERNEQUE SOARES (OAB 15963/MS)
Nos termos do contido na petição de p. 50, em que a parte autora desiste do prosseguimento do processo, e com fulcro no
art. 485, inciso VIII, c/c o art. 200, § único, ambos do CPC, extingo, sem resolução de mérito, o presente processo, relativamente
à ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. move contra
Gino Silva, partes devidamente qualificadas. Anoto que quanto à desistência pleiteada despicienda a manifestação da parte
adversa, eis que não perfectibilizada a triangulação processual nestes autos. Promova esta escrivania judicial o levantamento
de eventual restrição imposta por determinação deste juízo, comprovando-se nos autos. Eventuais custas processuais
remanescentes (se houver) estão a cargo da parte autora (CPC, art. 90, caput), que deverão ser recolhidas em cinco dias,
ou inscritas em dívida ativa após o decurso desse prazo. P. R. I-se, e, após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se,
procedidas às necessárias anotações e comunicações.
Processo 0817076-90.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Hospital Santa Rita Ltda
ADV: BELON & MEDEIROS ADVOGADOS S/S (OAB 1010/MS)
ADV: LEANDRO LUIZ BELON (OAB 11832/MS)
Ante o exposto, promova a parte autora, em quinze dias, a regularização de sua representação processual, sob pena
de ineficácia. Sem prejuízo, em igual prazo, deve apresentar nova petição, desta vez devidamente assinada pelo respectivo
advogado e não pela sociedade, ratificando, se for o caso, a petição inicial e documentos que a instruem, sob pena de
indeferimento. Intime(m)-se.
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Processo 0817209-35.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Gustavo de Oliveira Moraes
ADV: ADY DE OLIVEIRA MORAES (OAB 8468/MS)
ADV: DAIANY DE OLIVEIRA MORAES (OAB 12702/MS)
Para efeito de análise e decisão do pedido de benefício da justiça gratuita, faculto à parte autora, em dez (10) dias, comprovar
seu estado de hipossuficiência financeira, juntando aos autos declarações de bens e rendimentos, apresentadas à Receita
Federal nos últimos três (03) anos e/ou de certidões expedidas pelo CRI, DETRAN e IAGRO dando conta da existência ou não
de bens imóveis, veículos e semoventes registrados em seu nome, tudo sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Após
juntadas e, em razão do sigilo fiscal, anote-se que este feito passará a tramitar em segredo de justiça. Intime(m)-se.
Processo 8000113-71.2016.8.12.0800 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: M.F.G. - Réu: E.B. - E.R.D.F.
ADV: CRISTINA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MOTA (OAB 6992/MS)
ADV: GEOVÁ DA SILVA FREIRE (OAB 7275/MS)
ADV: CAIO CEZAR MELO FERRI (OAB 20441/MS)
Com o trânsito em julgado, intimação da parte autora para, em 10 dias, requerer o que de direito.
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA VIEIRA TARDIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BENIGNA LOUVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2021
Processo 0810480-61.2018.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Revisão
Réu: S.E.S.M.G.S.S.
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: DIEGO PAIVA COLMAN (OAB 14200/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: S.E.S.M.G.S.S., R$ 637,52
Processo 8000113-71.2016.8.12.0800 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Réu: E.B. - E.R.D.F.
ADV: CRISTINA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MOTA (OAB 6992/MS)
ADV: GEOVÁ DA SILVA FREIRE (OAB 7275/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: E.B., R$ 1.366,12 - E.R.D.F., R$ 1.366,13
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA VIEIRA TARDIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BENIGNA LOUVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0814837-50.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Réu: Cidade Jardim I Dourados Empreendimentos Spe Ltda - São Bento Incorporadora Ltda
ADV: VITOR ARTHUR PASTRE (OAB 13720/MS)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Cidade Jardim I Dourados Empreendimentos Spe Ltda, R$ 1.821,50 São Bento Incorporadora Ltda, R$ 1.821,50

5ª Vara Cível de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2021
Processo 0001305-57.2010.8.12.0002 (apensado ao Processo 0801026-57.2018.8.12.0002) (002.10.001305-0) Processo de Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Cooagri - Cooperativa Agropecuária e Industrial Ltda. - Em Liquidação - Exectda: Maria Cabral do Nascimento - José
Edmar do Nascimento - TerIntCer: André Félix dos Reis - Marcia da Costa Nonato Reis
ADV: PAULO DIAS GUIMARÃES (OAB 3307/MS)
ADV: ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS (OAB 15031/MS)
ADV: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR (OAB 7850/MS)
ADV: ELENICE APARECIDA DOS SANTOS (OAB 3925/RO)
I) Intimem-se os executados para, em 15 dias, acostarem certidão do cartório de registro de imóveis de Dourados e ItaporãMS, além de documentos necessários a comprovarem que residem no bem que pretendem a impenhorabilidade.
Processo 0001593-78.2005.8.12.0002 (002.05.001593-3) - Procedimento Comum Cível
Reqte: Sebastião Francisco de Souza - Reqda: Brasil Telecom S/A - TELEMS
ADV: MARIANA HERNANI (OAB 010.190/MS)
ADV: NEUZA YAMADA SUZUKE (OAB 008.335/MS)
ADV: ODETE VIDOTO DE SOUZA HERNANI (OAB 007.936/MS)
ADV: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 10665A/MS)
Notificação das partes de que, a partir desta data, o processo foi digitalizado, e que o peticionamento somente poderá ser
feito eletronicamente pelo Portal de Serviços do TJ/MS (Portal e-SAJ), conforme Provimento nº 70/2012.
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Processo 0001956-74.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Marcio Fortini - Luciano da Silva Borges - Exectdo: Raphael Arce de Mello
ADV: LUCIANO DA SILVA BORGES (OAB 10322/MS)
ADV: MARCIO FORTINI (OAB 6772/MS)
Intimem-se os exequentes da devolução de carta precatória de f. 77-80 sem cumprimento por falta de pagamento de
diligências do Oficial de Justiça na comarca deprecada, para que se manifestem requerendo o que entender de direito.
Processo 0002143-73.2005.8.12.0002 (002.05.002143-7) - Procedimento Comum Cível
Reqte: José Francisco de Andrade - Reqda: Brasil Telecom S/A - TELEMS
ADV: VALDECI MORAES ROCHA (OAB 11377/MS)
ADV: NEUZA YAMADA SUZUKE (OAB 8335/MS)
ADV: MARIANA HERNANI (OAB 010.190/MS)
Notificação das partes de que, a partir desta data, o processo foi digitalizado, e que o peticionamento somente poderá ser
feito eletronicamente pelo Portal de Serviços do TJ/MS (Portal e-SAJ), conforme Provimento nº 70/2012.
Processo 0002247-79.2016.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução
Exeqte: Miguel Teixeira de Oliveira - Exectdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: THAIS ANDRADE MARTINEZ ACAMINE (OAB 14808/MS)
ADV: ORLANDO DUCCI NETO (OAB 11448/MS)
Manifeste-se a credora, em 10 dias, acerca da certidão de f. 365 e requeira o que de direito.
Processo 0003894-70.2020.8.12.0002 (apensado ao Processo 0005917-24.1999.8.12.0002) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Luiz Carlos de Arruda - VIVIANE RAMONE TAVARES - Exectda: Geralda Teixeira Betoni
ADV: RENATO DE AGUIAR LIMA PEREIRA (OAB 7083/MS)
ADV: LUIZ CARLOS DE ARRUDA (OAB 21190/MG)
ADV: VIVIANE RAMONE TAVARES (OAB 59068/MG)
ADV: JULIANO CAVALCANTE PEREIRA (OAB 11410/MS)
I) Cumpra-se a sentença de f. 63; II) Após, arquivem-se.
Processo 0008179-09.2020.8.12.0002 (apensado ao Processo 0001395-65.2010.8.12.0002) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Milton Jorge da Silva - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
ADV: MILTON JORGE DA SILVA (OAB 7628/MS)
O exequente manifeste-se em 15 dias sobre a petição de p. 115-134.
Processo 0010623-79.2001.8.12.0002 (002.01.010623-7) - Procedimento Comum Cível
Reqte: Banco HSBC Bamerindus - Reqdo: Aparecido Pimenta dos Reis
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: TADEU ANTONIO SIVIERO (OAB 003.408/MS)
ADV: HASSAN HAJJ (OAB 3875/MS)
ADV: MUNIR MOHAMAD HASSAN HAJJ (OAB 5672/MS)
ADV: AFEIFE MOHAMAD HAJJ (OAB 2447/MS)
I) Já digitalizado o processo, encerrada a prestação jurisdicional, arquivem-se para regularização no relatório.
Processo 0010741-65.1995.8.12.0002 (apensado ao Processo 0006113-33.1995.8.12.0002) (002.95.010741-0) Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Afeife Mohamad Hajj - Munir Mohamad Hassan Hajj - Exectdo: ELVIRA RODRIGUES FRANCO
ADV: MUNIR MOHAMAD HASSAN HAJJ (OAB 5672/MS)
ADV: AFEIFE MOHAMAD HAJJ (OAB 2447/MS)
ADV: EDIVALDO CUSTODIO P. NANTES
Intime-se a executada Elvira Rodrigues Franco das penhoras de 50% dos imóveis de matrículas 84.361, 63.135 e 63.136, do
CRI de Dourados-MS, por termos nos autos, às f. 845-847. ******* Termo de Penhora de f. 845: Aos 14/01/2021, pelo presente
Termo expedido nos autos acima mencionados, e em cumprimento ao r. Despacho de f. 842, tomou-se por Termo a Penhora de
50% do imóvel de matrícula nº 84.361 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados-MS, (50% da meação da
devedora Elvira Rodrigues Franco, casada pelo regime de comunhão de bens, anterior a Lei nº 6.515/77, com Pastor Fleitas
Franco), constante de: *IMÓVEL: 50% (cinquenta por cento) de um terreno designado por lote B , remembrado dos lotes nºs.
17; 18; 19; 20; 21 e 22 da quadra nº 18, situado no loteamento denominado “Jardim Clímax”, zona urbana desta cidade, situado
na Av. Joaquim Teixeira Alves esquina nº 190, com a Rua Emílio de Menezes, formato regular, dentro dos seguintes limites e
confrontações: Ao Norte 75,00 metros com a Av. Joaquim Teixeira Alves; Ao Sul 75,00 metros, sendo 25,00 metros com parte
do lote 11 (mat. 17595) e 50,00 metros com o lote 12, 13 e 14 (mat. 62763); Ao Leste 32,00 metros com o lote 16 (mat. 35861);
Ao Oeste 32,00 metros com a Rua Emílio de Menezes. Matrículas anteriores nºs. 28027 a 28030; 32099 e 32100, livro n.
02 do Registro local. Cadastrados na Prefeitura sob os nºs. 00.04.04.14.060.000; 00.04.04.14.050.000; 00.04.04.14.040.000;
00.04.04.14.030.000; 00.04.04.14.020.000 e 00.04.04.14.010.000, de propriedade da Executada Elvira Rodrigues Franco,
casada no regime de comunhão de bens com Pastor Fleitas Franco, em condomínio com Jucélia Rodrigues Fleitas, objeto da
matrícula nº 84.361 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados MS. NADA MAIS. Encerrou-se o presente
Termo. ******** Termo de Penhora de f. 846: Aos 14/01/2021, pelo presente Termo expedido nos autos acima mencionados, e em
cumprimento ao r. Despacho de f. 842, tomou-se por Termo a Penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 63.135 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Dourados MS, (50% da meação da devedora Elvira Rodrigues Franco, casada pelo regime
de comunhão de bens, anterior a Lei nº 6.515/77, com Pastor Fleitas Franco), constante de: *IMÓVEL: 50% (cinquenta por
cento) de um imóvel identificado por parte do lote letra K, da quadra nº 20 (vinte), da 1ª zona urbana desta cidade, medindo 10
x 29,20 metros, ou seja, 292 m² (duzentos e noventa e dois metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações:
ao Norte 10 metros com parte do lote H; ao Sul 10 metros frente para a Rua Joaquim Teixeira Alves; ao Leste 29,20 metros com
parte da mesma letra K; e, ao Oeste 29,20 metros com parte da letra J. Contém sobre dito imóvel a construção de um prédio
comercial de alvenaria, com a área de 318,32 m² (trezentos e dezoito vírgula trinta e dois metros quadrados), situado à Rua
Joaquim Teixeira Alves. Transcrição anterior nº 48.929, fls. 06 do livro n. 3-BO do Registro local. Cadastro na Prefeitura sob o
nº 00.04.02.05.120.000-9, de propriedade da Executada Elvira Rodrigues Franco casada no regime de comunhão de bens com
Pastor Fleitas Franco, objeto da matrícula nº 63.135 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados MS. NADA
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MAIS. Encerrou-se o presente Termo. ******** Termo de Penhora de f. 847: Aos 14/01/2021, pelo presente Termo expedido nos
autos acima mencionados, e em cumprimento ao r. Despacho de f. 842, tomou-se por Termo a Penhora de 50% do imóvel de
matrícula nº 63.136 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados- MS, (50% da meação da devedora Elvira
Rodrigues Franco, casada pelo regime de comunhão de bens, anterior a Lei nº 6.515/77, com Pastor Fleitas Franco), constante
de: *IMÓVEL: 50% (cinquenta por cento) de um terreno determinado pelo lote letra K, do quarteirão nº 20 (vinte), da zona
urbana desta cidade, com a área de 12 x 29,20 metros, ou seja, a área total de 350,40 metros quadrados, dentro dos limites e
confrontações seguintes: ao Norte 12 metros com parte do lote letra H; ao Sul frente - 12 metros com a Rua Joaquim Teixeira
Alves; ao Nascente 29,20 metros com parte da mesma letra K da vendedora; e, ao Poente 29,20 metros com parte da mesma
letra do outorgado comprador, tudo conforme consta da planta geral desta cidade. Transcrição anterior nº 50.523, fls. 269 do
livro n. 3-BP do Registro local. Cadastro na Prefeitura sob o nº 00.04.02.05.110.000-4, de propriedade da Executada Elvira
Rodrigues Franco casada no regime de comunhão de bens com Pastor Fleitas Franco, objeto da matrícula nº 63.136 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados- MS. NADA MAIS. Encerrou-se o presente Termo.
Processo 0013356-03.2010.8.12.0002 (apensado ao Processo 0803905-42.2015.8.12.0002) (002.10.013356-0) Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Cecilia de Castro Souza - Geraldo Raimundo e outro - Exectdo: Juarez Antônio Zenatti
ADV: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 14666/MS)
ADV: FERNANDO RICARDO PORTES (OAB 9395/MS)
ADV: JULIANA VANESSA PORTES OLIVEIRA (OAB 11927/MS)
ADV: EDSON ENESTO PORTES (OAB 7521/MS)
Intime-se o executado da transferência do valor da penhora no rosto dos autos pela 2ª Vara de Família e Sucessões de
Dourados/MS, dos autos nº. 0806513-13.2015.8.12.0002, Ação de Tutela e Curatela, movida por Clélia Lemos Gusmão contra
Juarez Antonio Zenatti, em trâmite naquele Juízo, conforme extrato de subconta f. 279-280, para querendo se manifeste no
prazo de 10 dias.
Processo 0100421-70.2009.8.12.0002 (002.09.100421-9) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel
Exeqte: Marta Hilahata Pinho - Diogenes Guadagnucci Junior - Sharmila Gatti Palla - Daiana Carla Bresciani - Rute Tavares
dos Santos - Irandi José de Gois Junior e outros - Exectdo: André Leandro Pardi Franchi
ADV: JACRIS HENRIQUE SILVA DA LUZ (OAB 17369/MS)
ADV: MÔNICA PACHECO VALENTE (OAB 9626/MS)
ADV: JOAQUIM CARLOS KLEIN ALENCAR (OAB 8905/MS)
ADV: MARCUS VINICIUS GUADAGNUCCI (OAB 17368/MS)
ADV: FÁBIO CARVALHO MENDES (OAB 9298/MS)
ADV: MAURÍCIO RODRIGUES CAMUCI (OAB 6436/MS)
I) Intime-se o nobre advogado para, em 15 dias, regularizar o polo ativo do pedido de cumprimento de sentença de f. 529-31,
pois também pretende o recebimento de honorários advocatícios, razão pela qual deve figurar como autor.
Processo 0101743-33.2006.8.12.0002 (002.06.101743-6) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas
Exeqte: Cooperativa Agropecuária e Industrial Ltda - Cooagri - Exectdo: Oreci Francisco da Silva e outro
ADV: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR (OAB 7850/MS)
Diante do exposto, nos termos do artigo 10, da Lei n.º 8.929/94 c.c artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil e artigo 924,
inciso V, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo da ação de execução proposta por Cooperativa Agropecuária
e Industrial Ltda - Cooagri em desfavor de Oreci Francisco da Silva por prescrição intercorrente. Condeno a exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais, sem honorários conforme fundamentação acima. Suspenso a exigibilidade das
verbas sucumbenciais, por ser a credora beneficiária da justiça gratuita (f. 76), nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I
Processo 0102951-47.2009.8.12.0002 (002.09.102951-3) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Exeqte: Roaldo Pereira Espíndola - Ernesto Borges Advogados S/s e outro - Exectda: June Giolando - TerIntCer: Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Banco Volkswagen S/A
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: TAYANA BACHA MEDINA (OAB 18562/MS)
Manifeste-se o autor em 5 dias sobre as petições de p. 462-471.
Processo 0600191-34.2010.8.12.0002 (apensado ao Processo 0809820-77.2012.8.12.0002) - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Reqte: Banco do Brasil S/A - Reqdo: Aucir Freire dos Santos - Renato Batista dos Santos - Laura Freire dos Santos - Perito:
Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda
ADV: PERICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA (OAB 7985/MS)
ADV: ANTENOR MINDÃO PEDROSO (OAB 9794/MS)
I) O Banco do Brasil apresentou cálculos às f. 514-9 sem que os devedores apresentassem dados ou argumentos que
pudessem invalidar a planilha e o débito apurado, inclusive com deferimento de prazo para manifestação em 1.4.2020 (f. 531)
sem que houvesse impugnação. Deste modo, homologo os cálculos de f. 514-9; II) Intimem-se.
Processo 0800007-45.2020.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Repetição de indébito
Exeqte: Jessica Cristina da Silva Miranda - Exectdo: Telefônica Brasil S/A
ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 20283/RJ)
ADV: MAX WILLIAN DE SALES (OAB 17533/MS)
ADV: HUGO FILARDI PEREIRA (OAB 120550/RJ)
I) Intime-se o nobre advogado para, em 15 dias, regularizar o polo ativo do pedido de cumprimento de sentença de f. 287-8,
pois também pretende o recebimento de honorários advocatícios, razão pela qual deve figurar como autor.
Processo 0800019-25.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Reajuste de Prestações
Autor: Marcio dos Santos de Almeida - Réu: Banco Jsafra Sa
ADV: LUANDA MORAIS PIRES (OAB 357642/SP)
I) Designe-se audiência de conciliação por videoconferência (artigos 7º e 8º da Portaria 1746, do TJMS); II) Defiro os
benefícios da justiça gratuita ao autor; III) Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do
artigo 334, do Código de Processo Civil; IV) Consigne-se no mandado de citação, bem como na intimação do requerente, que
as partes deverão comparecer à audiência de conciliação (videoconferência sala virtual a ser indicada) acompanhadas de seu
advogado ou defensor público (art. 334, § 9º, CPC) e, não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar resposta
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no prazo de 15 dias, querendo, a partir da data da última sessão de conciliação, sob pena de revelia, conforme artigo 344, do
Código de Processo Civil; V) Caso não haja acordo, aguarde-se o decurso do prazo de resposta. Apresentada contestação,
intime-se o autor para impugnação em 15 dias; VI) Marcio dos Santos de Almeida requer tutela de evidência para depositar o
valor incontroverso (R$ 701,23), pois há cobrança indevida de juros não pactuados, isto é, 2,08% ao mês em vez de 1,97%.
Nos termos do artigo 311, inciso VI, do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida se a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz
de gerar dúvida razoável. No caso em tela, o contrato previa juros anuais de R$ 24,94 ao ano (f. 20), o que corresponde a
2,078333% ao mês, percentual similar ao supostamente cobrado (2,08%), a indicar que não há excesso (diferença de apenas
0,0016%). Não fosse só, o parecer contábil de f. 26-31 não acompanha demonstrativo descritivo de evolução da dívida, o que
impede de aferir se o percentual exigido foi 2,0783333% ou 2,08%. Portanto, em cognição sumária, aparentemente não há
prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Dessa forma, indefiro a tutela de evidência.*****Sessão
de Conciliação - Art. 334 CPC/2015 Data: 11/03/2021 Hora 14:00 Local: Sala CEJUSC Situacão: Pendente
Processo 0800054-82.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Afonso Menezes Rodrigues - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: PÂMELA ROCHA SOARES (OAB 25145/MS)
I) Defiro os benefícios da justiça gratuita; II) Dada a pandemia do vírus corona, a suspensão de audiências por ordem do
CNJ e TJMS, a ausência de conciliação em outros processos em que a ré é parte, cite-se a requerida para, querendo, apresente
contestação em 15 dias, sem designação de mediação. No mesmo prazo, deverá a ré apresentar eventual apólice do seguro
com aditivos e coberturas contratadas em favor do requerente; III) Apresentada contestação, intime-se a parte autora para
impugnação em 15 dias.
Processo 0800057-37.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Autora: Cristina Benites - Réu: Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: YSLAND ANTUNES DE LIMA (OAB 21375/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
I) Recebo a inicial como ação de exibição de documentos do artigo 396 e seguintes do CPC; II) Cite-se a parte requerida para
exibir em juízo os documentos descritos na inicial ou, querendo, apresente resposta no prazo de 5 dias, consoante disposição
do art. 398, do CPC; III) Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora.
Processo 0800217-62.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Francisco Moreno da Silva - Réu: Cifra Vigilância, Seguranca e Transporte de Valores Ltda.
ADV: JULIANA BEATRIZ DA SILVA ALVES (OAB 25587/MS)
I) Intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar hipossuficiência econômica com juntada das declarações de imposto
de rendas dos exercícios de 2019/2020, certidão do cartório de registro de imóveis de Dourados-MS e DETRAN, sob pena de
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois é proprietário de um veículo Toyota Corolla, ano 2015, conforme consulta
deste juízo ao sistema Renajud, constou no documento de f. 9-1 ser locador de imóvel com mais de R$ 25.000,00 de créditos
a receber, além de contratar advogada particular (f. 7), a indicar capacidade econômica, a afastar ser pobre nos termos da lei.
Processo 0800313-77.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Reqte: Roberto Godoy Júnior - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social
ADV: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
I) Defiro os benefícios da justiça gratuita; II) Dada a pandemia do vírus corona, a suspensão de audiências por ordem do CNJ
e TJMS, a ausência de conciliação em outros processos em que o réu é parte, cite-se o requerido para, querendo, apresente
contestação em 15 dias, sem designação de mediação; III) Apresentada contestação, intime-se a parte autora para impugnação
em 15 dias. IV) No caso em tela, o autor formulou pedido de antecipação de perícia para averiguação de incapacidade. Contudo,
os exames médicos acostados pelo requerente (f. 58-115) indicam patologias desde o ano de 2008, com diagnósticos dos anos
de 2008, 2009 e 2010, sem nenhum diagnóstico atual que justificasse o fundado receio de que venha a se tornar impossível
ou muito difícil a verificação do estado de saúde. Desse modo, sem prejuízo na realização da perícia médica em momento
oportuno, indefiro o pedido de produção antecipada de provas.
Processo 0800365-73.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Clodomiro dos Santos Neves - Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: LEONEL JOSÉ FREIRE (OAB 13540/MS)
I) Intime-se a parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial para acostar cópia do boletim de ocorrência do acidente
ocorrido em 29.11.2019 (f. 3), além de descrever os dados dos veículos envolvidos no acidente, sob pena de indeferimento da
inicial.
Processo 0800411-62.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Armelinda Cornélio da Silva - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
I) Por se tratar de ação revisional de empréstimo consignado, intime-se a autora para, em 15 dias, acostar cópia do contrato
n.º 732736374, pois se trata de documento imprescindível, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0800414-17.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Armelinda Cornélio da Silva - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.a.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
I) Por se tratar de ação revisional de empréstimo consignado, intime-se a autora para, em 15 dias, acostar cópia do
contrato n.º 147476481, pois se trata de documento imprescindível. Deverá, no mesmo prazo acima, manifestar sobre eventual
litispendência com o n.º 0800413-32.2021.8.12.0002, tudo sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0800417-69.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Armelinda Cornélio da Silva - Réu: Banco Votorantim S.a.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
I) Por se tratar de ação revisional de empréstimo consignado, intime-se a autora para, em 15 dias, acostar cópia do contrato
n.º 235542450, pois se trata de documento imprescindível, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0800424-61.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Rosa Maria da Silva Tecchio - Marcus Vinícius de Rosa Filho - Réu: Caio Cesar Paes Oliveira - Me (Caio Filmes)
ADV: HEITOR DO PRADO VENDRUSCOLO (OAB 18887/MS)
I) Designe-se audiência de conciliação por videoconferência (artigos 7º e 8º da Portaria 1746, do TJMS); II) Cite-se a parte
requerida para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil; III) Consigne-se
no mandado de citação, bem como na intimação dos requerentes, que as partes deverão comparecer à audiência de conciliação
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(videoconferência sala virtual a ser indicada) acompanhadas de seu advogado ou defensor público (art. 334, § 9º, CPC) e, não
realizado o acordo, o requerido poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, querendo, a partir da data da última sessão
de conciliação, sob pena de revelia, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil; IV) Caso não haja acordo, aguarde-se o
decurso do prazo de resposta. Apresentada contestação, intimem-se os autores para impugnação em 15 dias.***** Sessão de
Conciliação - Art. 334 CPC/2015 Data: 11/03/2021 Hora 14:40 Local: Sala CEJUSC Situacão: Pendente
Processo 0800431-53.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Maria Ozana Bonett da Silva - Réu: Marcos Silas Miotto - Carlos Roberto Rocha
ADV: MARIO CLAUS (OAB 4461/MS)
I) Defiro os benefícios da justiça gratuita; II) Designe-se audiência de conciliação por videoconferência (artigos 7º e 8º da
Portaria 1746, do TJMS); III) Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do artigo 334,
do Código de Processo Civil; IV) Consigne-se no mandado de citação, bem como na intimação da requerente, que as partes
deverão comparecer à audiência de conciliação (videoconferência sala virtual a ser indicada) acompanhadas de seu advogado
ou defensor público (art. 334, § 9º, CPC) e, não realizado o acordo, os requeridos poderão apresentar resposta no prazo de
15 dias, querendo, a partir da data da última sessão de conciliação, sob pena de revelia, conforme artigo 344, do Código de
Processo Civil; V) Caso não haja acordo, aguarde-se o decurso do prazo de resposta. Apresentada contestação, intime-se a
autora para impugnação em 15 dias.***** Sessão de Conciliação - Art. 334 CPC/2015 Data: 11/03/2021 Hora 14:20 Local: Sala
CEJUSC Situacão: Pendente
Processo 0800433-23.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Rogério Braga Caetano - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: DOUGLAS MARCELO SCHMIDT (OAB 81022/PR)
I) Intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Processo 0800435-90.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: João Roberto de Lima - Réu: Banco Votorantim S.a.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
I) Por se tratar de ação revisional de empréstimo consignado, intime-se o autor para, em 15 dias, acostar cópia do contrato
n.º 198229720, pois se trata de documento imprescindível, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0800441-97.2021.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Julio Francisco de Souza - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.a.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
I) Por se tratar de ação revisional de empréstimo consignado, intime-se o autor para, em 15 dias, acostar cópia do contrato
n.º 159914110, pois se trata de documento imprescindível, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0800769-32.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Exeqte: José Antonio Alves Dantas Henrique - Exectdo: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: LETICIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
I) Expeça-se alvará do valor remanescente em favor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A; II) Após,
arquivem-se, conforme determinado às f. 320-1.
Processo 0800954-75.2015.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução
Exeqte: Maria de Lourdes Pedrozo - Daniel Ribas da Cunha - Hermes Henrique Moreira Maciel - Exectdo: Enzo Guido Micali
- Bárbara Bruna Alexandre Micali - Edson Micali - Maribel Alves Araújo Micali
ADV: DANIEL RIBAS DA CUNHA (OAB 16626/MS)
ADV: TALES SIGOLI MICALI (OAB 382398/SP)
ADV: HERMES HENRIQUE MOREIRA MACIEL (OAB 6116/MS)
ADV: EDSON MICALI (OAB 31445/SP)
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Enzo
Guido Micali em desfavor de Maria de Lourdes Pedrozo, Daniel Ribas da Cunha e Hermes Henrique Moreira Maciel. Intime-se o
credor para, em 15 dias, atualizar os cálculos e requerer o que de direito. P.I.C.
Processo 0801412-53.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Eloir Fernandes - Réu: Banco Itaú Consignado S/A - TerIntCer: Estado de Mato Grosso do Sul - Perita: VCP - Vinicius
Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LORAINI CANDIDA BUENO LEAL ASSUNÇÃO (OAB 23234/MS)
Às parres para, querendo, apresentarem manifestação acerca do laudo pericial juntado.
Processo 0801890-61.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Marlene Benites - Exectdo: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
ADV: YSLAND ANTUNES DE LIMA (OAB 21375/MS)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o processo da ação de cumprimento de sentença
promovida por Marlene Benites em face de Boa Vista Serviços S.A. pelo adimplemento do débito. Sem custas nesta fase (artigo
45 do Provimento TJMS n.º 64/2011). Dada a preclusão lógica, dou por transitada em julgado esta sentença. Expeça-se alvará
para transferência dos valores com posterior arquivamento. P.R.I.
Processo 0801985-62.2017.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.a. - Banrisul - Exectdo: José Carlos da Silva Valente
ADV: ETHEL ELEONORA MIGUEL FERNANDO ZAVARIZE (OAB 12402/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
I) Não descuro de julgados que permitem a penhora de parte de salários, entretanto a norma processual é clara e veda tal
penhora nos exatos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. O salário líquido do devedor não importa em soma expressiva
conforme sua declaração de imposto de rendas, militar da reserva que percebe salário anual bruto de R$ 76.276,20 e tem
R$ 32.945,01 de deduções com previdência, despesas médicas, pensão alimentícia e outros (f. 8 das peças sigilosas), neste
sentido, incabível a penhora de parte do salário do devedor; II) Diante do exposto, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do
CPC, indefiro a penhora sobre percentual do salário de José Carlos da Silva Valente.
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Processo 0802394-38.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Assistência médico-hospitalar e ambulatorial
Exeqte: Gabriel Valagni - Exectdo: Unimed de Dourados - Cooperativa Trabalho Médico - Central Nacional Unimed Cooperativa Central
ADV: HELDER GUIMARÃES MARIANO (OAB 18941/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: ROALDO PEREIRA ESPÍNDOLA (OAB 10109/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FERNANDO FREITAS FERNANDES (OAB 19171/MS)
ADV: RODRIGO MARCHETTO (OAB 4292/RO)
I) Manifeste o impugnado/autor em 10 dias sobre informações de f. 963-6.
Processo 0802420-36.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Acidentário
Exeqte: Julberto Rodrigues Bernardo - Wilson Olsen Junior - Exectdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Perito:
Raul Grigoletti
ADV: WILSON OLSEN JUNIOR (OAB 10840B/MS)
ADV: ANDERSON MACOHIN (OAB 284549/SP)
Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC julgo procedente o pedido formulado
na exceção de pré-executividade por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Julberto Rodrigues Bernardo
para fixar o valor do débito no cumprimento de sentença em R$ 2.087,20 (atualizado até outubro de 2019). Por se tratar de mero
incidente, incabíveis custas e honorários de advogado. Oficie-se para ROPV, com divisão dos honorários advocatícios conforme
requerido às f. 450-1, aguardando em arquivo o pagamento. P.I.C.
Processo 0803179-63.2018.8.12.0002 (apensado ao Processo 0810448-22.2019.8.12.0002) - Procedimento Comum
Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autora: Kagilin Cardoso Cruz - Réu: Torp Dourados Empreendimento Imobiliario Spe S.a. - TL Capital Dourados
Empreendimento Imobiliário Spe Ltda - Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda - Associação Terras
Alphaville Dourados 1
ADV: MARCELO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 8295/MS)
ADV: ROGER FREDERICO KÖSTER CANOVA (OAB 8957/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Termo de Levantamento da Penhora de f. 665: Aos 07 de janeiro de 2021, pelo presente Termo expedido nos autos
acima mencionados, e em cumprimento à sentença de f. 145, prolatada no autos de Cumprimento de Sentença nº 081044822.2019.8.12.0002, em trâmite neste juízo da 5ª Vara Cível de Dourados/MS, procedo o levantamento da penhora no rosto dos
autos de f. 654, levada a efeito nestes autos, em créditos de propriedade do executado Kagilin Cardoso Cruz naqueles autos e
exequente no presente feito, constante de: *Eventuais créditos que Kagilin Cardoso Cruz tem ou venha a ter no presente feito,
para a garantia da execução dos Autos nº. 0810448-22.2019.8.12.0002 em trâmite na 5ª Vara Cível de Dourados/MS, Ação de
Cumprimento de Sentença Honorários Advocatícios, tendo como Exequente Roger Frederico Koster Canova e como Executado
Kagilin Cardoso Cruz, suficientes para a garantia do débito no valor de R$ 3.800,91 (três mil oitocentos reais e noventa e um
centavos) e acréscimos legais.
Processo 0804232-26.2011.8.12.0002 (apensado ao Processo 0807097-51.2013.8.12.0002) - Execução de Título
Extrajudicial - Rescisão / Resolução
Exeqte: Leandro Arce Andreatti - Augusto Menezes - Exectdo: Neopar Participações e Empreendimentos Ltda - TerIntCer:
Fabio Maurer Frantz - Caixa Econômica Federal - Banco do Brasil S/A
ADV: FERNANDO FRIOLLI PINTO (OAB 12233/MS)
ADV: SIMONE ANDREATTI E SILVA (OAB 19281/PR)
ADV: VINÍCIUS NOGUEIRA CAVALCANTI (OAB 7594/MS)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
ADV: FELIPE COSTA GASPARINI (OAB 11809/MS)
ADV: ANA CLAUDIA MELLO VASCONCELOS (OAB 13780/MS)
Ante a certidão de decurso do prazo de f. 922, os credores, em 10 dias, requeiram o que de direito.
Processo 0804485-96.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Laucidio Gavilon - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (OAB 12872/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: ANGELA APARECIDA BONATTI (OAB 9644O/MT)
Intimem-se as partes da designação de perícia nos autos, conforme p. 146, no dia 09/02/2021, TERÇA-FEIRA, nos horários
abaixo estabelecidos no MEDICAL CENTER localizado na Av. Presidente Vargas, n. 1695, sala 207, 2o andar (em frente ao
Parque dos Ipês), com o perito Bruno Henrique Cardoso.
Processo 0804486-91.2014.8.12.0002 - Liquidação por Arbitramento - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução
Reqte: Fernando Lamers - Reqda: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
ADV: ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB 10548B/MS)
ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)
ADV: EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA (OAB 1861B/MS)
ADV: THAIS CARBONARO FALEIROS (OAB 15741/MS)
ADV: EVARISTO ARAGÃO DOS SANTOS (OAB 24498/PR)
ADV: RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS (OAB 18001A/MS)
I) Não há determinação para sobrestamento da presente liquidação por força do tema 1.105 do STJ, eis que expressamente
constou a suspensão de recursos especiais e seus agravos: “Tema 1015 - STJSituação do tema: AfetadoQuestão submetida a
julgamento: Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários
relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial
havida entre as instituições financeiras. Anotações Nugep: Afetação na sessão eletrônica iniciada em 22/5/2019 e finalizada em
28/5/2019 (Segunda Seção). Vide Controvérsia n. 75/STJ. Informações Complementares:Há determinação de suspensão do
processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam
pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte (acordão publicado no DJe
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de 7/6/2019).” Sem negrito no original. II) Já recolhidos os honorários, intime-se para juntada dos extratos bancários em 10 dias
e início dos trabalhos periciais.
Processo 0804509-32.2017.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: M.S.L. - Reqdo: B.S.S. - Perito: R.R.M. - J.O.T.
ADV: MARCEL MARQUES SANTOS LEAL (OAB 11225/MS)
ADV: WANDRESSA DONATO MILITÃO (OAB 19059/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: SANTOS LEAL ADVOGADOS (OAB 490/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
I) Encaminhe-se o processo ao E. TJMS por força do recurso de apelação interposto.
Processo 0804646-82.2015.8.12.0002 - Ação Civil Pública Cível - Meio Ambiente
Reqte: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Reqdo: Eder Nolasco Donatti - Enio Nolasco Donatti - Eudes
Nolasco Donatti
ADV: CÍCERO ALVES DA COSTA (OAB 5106/MS)
I) Decorrido o prazo requerido às f. 328-9, intime-se a parte ré para alegações finais em 15 dias.
Processo 0804739-74.2017.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Ailton Camilo Pereira Eireli-ME - Ailton Camilo Pereira
ADV: MUNIR MOHAMAD HASSAN HAJJ (OAB 5672/MS)
ADV: TÂNIA MARA COUTINHO DE FRANÇA HAJJ (OAB 6924/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Intime-se o credor para, em 10 dias, informar quem são os coproprietários (“condôminos”) e seus respectivos cônjuges e
endereços atualizados, para intimações do auto de penhhora, avaliação e depósito do imóvel de matrícula nº 40.70 do CRI de
Dourados-MS de f. 334.
Processo 0804913-88.2014.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: ABV Comércio de Alimentos Ltda - Exectdo: Ademir Correa de Negredo
ADV: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS (OAB 8217/MS)
Intime-se a parte exequente da juntada de carta precatória de f. 159-173, com certidão negativa de penhora, para que se
manifeste requerendo o que entender de direito no prazo de 10 dias.
Processo 0804944-11.2014.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Locação / Permissão / Concessão / Autorização /
Cessão de Uso
Exeqte: Nair de Oliveira - Exectdo: Ken Ichi Nozu
ADV: GIVALDO AUGUSTO DOS SANTOS
ADV: SALVADOR AMARO CHICARINO JÚNIOR (OAB 6527/MS)
I) Intime-se a parte credora para, em 10 dias, informar se a obrigação foi satisfeita; II) Sem manifestação, retornem conclusos
para extinção.
Processo 0805583-19.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Joana Velasques - Réu: Banco Panamericano S/A
ADV: HENRIQUE PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
I) Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil; II) Da ausência
de interesse processual: No caso em tela não há que se falar em falta de interesse processual por ausência de pretensão
resistida quando o banco requerido, no mérito, aduz que o empréstimo é regular e os descontos legais, pois evidente que não
há necessidade de pedido administrativo anterior para ingresso da ação declaratória de inexistência de contrato e condenação
em danos morais. Ademais, nenhuma lesão ou ameaça a direito podem ser subtraídos da apreciação do judiciário. Assim, afasto
esta preliminar. Sem possibilidade de julgamento antecipado. III) Fixo como pontos controvertidos: 1) Existência e validade do
contrato; 2) Entrega do dinheiro à parte autora; 3) Repetição de indébito; 4) Indenização por danos morais e quantum; IV) O
ônus da prova é do requerido por se tratar de relação de consumo e ser a parte hipossuficiente, nos termos do artigo 6.ª, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor; V) Intimem-se as partes para, em 15 dias, especificarem e justificarem eventuais
provas que pretendam produzir, sob pena de preclusão; VI) Caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão apresentar o
rol em 15 dias, nos termos do artigo 357, § 4.º, do CPC; VII) Defiro o prazo de 30 dias para juntada de documentos, conforme
requerido às f. 86.
Processo 0805817-98.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Sofia de Souza - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
I) Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil; II) Da ausência
de interesse processual: No caso em tela não há que se falar em falta de interesse processual por ausência de pretensão
resistida quando o banco requerido, no mérito, aduz que o empréstimo é regular e os descontos legais, pois evidente que não
há necessidade de pedido administrativo anterior para ingresso da ação declaratória de inexistência de contrato e condenação
em danos morais. Ademais, nenhuma lesão ou ameaça a direito podem ser subtraídos da apreciação do judiciário. Assim,
afasto esta preliminar; III) Da delimitação da causa de pedir: A requerente indicou o fato e os fundamentos jurídicos de seu
pedido, inclusive com suas especificações, ou seja, pretende seja declarado inexistente o contrato n.º 808241036, devolução
em dobro das parcelas descontadas indevidamente e danos morais, por não ter celebrado a avença, conforme se vê às f. 1-30.
Logo, delimitada a causa de pedir e os pedidos, razão pela qual afasto esta preliminar; IV) Fixo como pontos controvertidos:
1) Existência e validade do contrato; 2) Entrega do dinheiro à parte autora; 3) Repetição de indébito; 4) Indenização por danos
morais e quantum; 5) Litigância de má-fé; 6) Compensação de valores; V) O ônus da prova é do requerido por se tratar de
relação de consumo e ser a parte hipossuficiente, nos termos do artigo 6.ª, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
VI) Intimem-se as partes para, em 15 dias, especificarem e justificarem eventuais provas que pretendam produzir, sob pena de
preclusão; VII) Caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão apresentar o rol em 15 dias, nos termos do artigo 357, § 4.º,
do CPC.
Processo 0806423-63.2019.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária
Exeqte: Banco Toyota do Brasil S.A. - Exectda: Andreza Maciel Marques
ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 16514A/MS)
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I) O veículo, conforme extrato do Renajud de f. 170 e manifestação do credor, é gravado com alienação fiduciária, portanto
não pertence à parte devedora até pagamento de toda a dívida, para resolução da propriedade. Deste modo, indefiro a penhora
do veículo. Neste sentido, como exemplo: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO DOS SÓCIOS. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para que o bem móvel possa ser penhorado ou dado em garantia da execução fiscal, não deverá constar em seu registro
restrição de alienação fiduciária, uma vez que, nesse caso, não pertence ao devedor-executado, que é apenas possuidor
com responsabilidade de depositário. 2. A constrição do bem móvel ou imóvel ou dos direitos do devedor fiduciante requer a
anuência prévia do credor fiduciário - instituição financeira. 3. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.” (Agravo
de Instrumento nº 0024908-34.2015.4.01.0000/BA, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Maria do Carmo Cardoso. j. 18.04.2016,
unânime, e-DJF1 13.05.2016).; II) Eventualmente, requeira a penhora sobre os direitos do contrato de alienação fiduciária,
oportunidade que deverá indicar o saldo devedor/credor atualizado (este juízo não tem acesso aos dados).
Processo 0806682-24.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: João Caetano Mendes - Maria Lucia Ramos Mendes - Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: FERNANDO ZANELLI MITSUNAGA (OAB 13363/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS (OAB 6726/MS)
Diante do exposto e mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3.º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74, julgo procedente
o pedido de João Caetano Mendes e Maria Lucia Ramos Mendes para condenar Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A ao pagamento de R$ 13.500,00, dividido em 50% para cada autor. Sobre a condenação incidirão juros de mora em
1% ao mês, consoante artigo 406 do CC/2002 a partir da citação e correção monetária pelo IGPM/FGV desde a data do sinistro.
Condeno a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado ao patrono dos requerentes
em 10% do valor da condenação, considerando o tempo despendido, zelo do profissional e complexidade da causa, nos termos
do artigo 85, § 2.º, do CPC. Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Com o trânsito
em julgado e recolhidas as custas, arquivem-se. P.R.I.
Processo 0806917-88.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Autora: Nádia Verônica Gyorf dos Santos - Réu: GAP Participações Ltda - São Bento Incorporadora Ltda
ADV: VITOR ARTHUR PASTRE (OAB 13720/MS)
ADV: CLÉLIO CHIESA (OAB 5660/MS)
ADV: JOSE CARLOS MATOS RODRIGUES (OAB 6914/MS)
ADV: JOSIANE NOVAIS SILVA MOLINA (OAB 19483/MS)
CERTIFICO que foi feito o cancelamento da audiência designada para o dia 26/01/2021, conforme determinado.
Processo 0807245-96.2012.8.12.0002 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Interpretação / Revisão
de Contrato
Reqte: Ana Luiza Sotolano - Reqdo: Banco Panamericano S/A
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
ADV: ÊNIO BIANCHI FREITAS (OAB 16044/MS)
Intimem-se as partes da designação de perícia, p. 527-528, no dia 24/02/2021 as 09h30 no escritório do perito, destinado ao
download integral dos autos digitais, não sendo necessária a presença das partes, tendo em vista tratar-se apenas de serviços
iniciais para análise e estudo dos autos, sendo que, para a realização de vistoria, serão as partes informadas antecipadamente.
Processo 0807311-95.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Solange Acacio de Oliveira - Reqdo: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: JOSÉ ROBERTO MARQUES DE SANTANA (OAB 19488/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5781/MS)
I) Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil; II) Da
impugnação ao valor da causa: Com razão a empresa requerida, pois consta da apólice a indenização de R$ 27.937,92, logo
o vlaor da causa deve se adequar a este valor e não R$ 50.000,00 como constou na inicial. Julgo procedente a impugnação
e fixo como valor da causa R$ 27.937,92. Da prescrição: Evidente que a ação securitária prescreve em um ano, contudo, o
prazo tem como termo inicial a data em que o segurado tem ciência inequívoca da consolidação da lesão, no caso de acidente
ou doença ocupacional, como o do presente processo, nos exatos termos da Súmula 278 do STJ: “O termo inicial do prazo
prescricional na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Como
ainda não demonstrada a ciência da consolidação da lesão, nesta fase fica afastada a prescrição. Há que se anotar que não
existe nos autos a data da informação da negativa do pagamentos do seguro por fala de documentos como aduz a requerida às
f. 49-50; III) Fixo como pontos controvertidos: 1) lesões; 2) consolidação das lesões e data do conhecimento; 3) extensão das
lesões e grau de invalidez; 4) valor da indenização; 5) cobertura securitária (acidente / doença profissional) e valor da apólice;
6) responsabilidade do estipulante; IV) O ônus da prova é da requerida por se tratar de relação de consumo e ser a parte
hipossuficiente, nos termos do artigo 6.ª, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; V) Intimem-se as partes para, em 15
dias, especificarem e justificarem eventuais provas que pretendam produzir, sob pena de preclusão; VI) Caso requeiram a oitiva
de testemunhas, deverão apresentar o rol em 15 dias, nos termos do artigo 357, § 4.º, do CPC; VIII) Oficie-se à Seara Alimentos
para fornecer documentos e informações indicadas às f. 62-3, em 15 dias.
Processo 0807526-76.2017.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Centro Empresarial Dourados - Credor Hip: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Ajurycaba Empreendimentos Imobiliários
Ltda Epp - Leiloeiro: Baston Serviçoes Digitais Ltda - TerIntCer: José Estevam Neto - Município de Dourados
ADV: ANGELA STOFFEL (OAB 9032/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: JOSÉ ESTEVAM NETO (OAB 19222/MS)
ADV: CAIO CESAR PICCINELLI (OAB 19857/MS)
I) Quanto ao pedido de f. 281-9, mantenho a decisão de f. 266 por seus próprios fundamentos; II) O imóvel já foi arrematado
(f. 191-2), então cumpra-se a decisão de f. 266, com transferência do valor dos créditos fiscais ao Juízo da 7.ª Vara Cível de
Dourados-MS, conforme penhora no rosto dos autos (f. 214, 217, 218, 224 e 253); III) Após, junte-se extrato de subconta para
repartição de eventual valor remanescente aos demais credores, como decidido à f. 266.
Processo 0807817-71.2020.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Lucineia de Souza Onofre - Exectda: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
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Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o processo da ação de cumprimento de sentença
promovida por Lucineia de Souza Onofre em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. pelo adimplemento do débito. Sem
custas nesta fase (artigo 45 do Provimento TJMS n.º 64/2011). Dada a preclusão lógica, dou por transitada em julgado esta
sentença. Expeça-se alvará para transferência dos valores, conforme requerido às f. 160-1. Após, arquivem-se. P.R.I.
Processo 0808001-71.2013.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Liquidação /
Cumprimento / Execução
Exeqte: Mario Eugenio Souza Mendes - Exectdo: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
ADV: ORLANDO DUCCI NETO (OAB 11448/MS)
ADV: THAIS ANDRADE MARTINEZ ACAMINE (OAB 14808/MS)
Manifestem-se os credores, em 10 dias, acerca da certidão de f. 459 e dos extratos de f. 460-461, e requeiram o que de
direito.
Processo 0808762-29.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Cédula de Crédito Comercial
Exeqte: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda - Exectdo: RB Brasil Consultoria e Logística LTDA - ME
ADV: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR (OAB 188846/SP)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
I) Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, dou a empresa devedora por intimada, pois remetida carta de
intimação em seu endereço que, anteriormente, fora citada na fase de conhecimento (f. 57); II) Expeça-se certidão com urgência
como requer a parte credora.***** Ainda ao credor para que comprove o recolhimento da taxa de certidão.
Processo 0808764-43.2011.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Ativos S.A - Securitizadora de Créditos Finenceiros e outro - Exectdo: Perfeito Logística e Transportes Ltda ME Alex Lima Pereira - Suzy Mary Gonçalves Lima
ADV: RAFAEL FURTADO AYRES (OAB 17380/DF)
ADV: WÁLLACE ELLER MIRANDA (OAB 21157A/MS)
I) Com a mudança de endereço sem avisar o Juízo, dou os devedores por intimados nos moldes do artigo 274, parágrafo
único, do CPC (data do envio e devolução do AR ao endereço inicial de citação); II) Intime-se o exequente para requerer o que
de direito em 15 dias.
Processo 0809931-80.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Provas em geral
Autor: Mr Administradora de Imóveis Ltda - Alfa Administradora de Bens Ltda Epp - Réu: Janille Parietti Spaini Alves Epp
ADV: VINICCIUS FERIATO (OAB 43748/PR)
ADV: MARCIO RODRIGO FRIZZO (OAB 33150/PR)
I) Intimem-se as autoras para, em 15 dias, comprovarem que as requeridas receberam a notificação, sob pena de
indeferimento da inicial, pois o documento de f. 77 indica apenas a postagem.
Processo 0810471-31.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autor: Wesley Pereira da Silva - Réu: Bankar Assessoria Em Investimentos Ltda
ADV: GUSTAVO AGOSTINI COLMAN (OAB 23977/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
I) Designe-se audiência de conciliação por videoconferência (artigos 7º e 8º da Portaria 1746, do TJMS); II) Cite-se a parte
requerida para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil; III) Consigne-se
no mandado de citação, bem como na intimação do requerente, que as partes deverão comparecer à audiência de conciliação
(videoconferência sala virtual a ser indicada) acompanhadas de seu advogado ou defensor público (art. 334, § 9º, CPC) e, não
realizado o acordo, a requerida poderá apresentar resposta no prazo de 15 dias, querendo, a partir da data da última sessão
de conciliação, sob pena de revelia, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil; IV) Caso não haja acordo, aguarde-se
o decurso do prazo de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para impugnação em 15 dias.***** Sessão de
Conciliação - Art. 334 CPC/2015 Data: 11/03/2021 Hora 13:40 Local: Sala CEJUSC Situacão: Pendente
Processo 0811057-68.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Cassio Vinicius de Souza Chimenes - Réu: ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A.
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIS HENRIQUE MIRANDA (OAB 14809/MS)
I) Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil; II) Sem
preliminares; III) Fixo como pontos controvertidos: 1) Corte no fornecimento de energia elétrica no fim de semana; 2) Falha na
prestação do serviço; 3) Ausência de notificação prévia; 4) Tempo para o restabelecimento do serviço; 5) Culpa pelo atraso e/
ou corte; 6) Danos morais e valor de indenização; IV) O ônus da prova é da requerida por se tratar de relação de consumo e
ser a parte autora hipossuficiente, nos termos do artigo 6.ª, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; V) Intimem-se as
partes para, em 15 dias, especificarem e justificarem eventuais provas que pretendam produzir, sob pena de preclusão; VI) Caso
requeiram a oitiva de testemunhas, deverão apresentar o rol em 15 dias, nos termos do artigo 357, § 4.º, do CPC.
Processo 0811269-31.2016.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Projetu S Comércio de Materiais Eletricos Ltda - Edevaldo Rodrigues Gomes
ADV: FABRIZIO BENEDETTI FAGUNDES (OAB 16226/MS)
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
I) Intime-se o credor para, em 15 dias, indicar as empresas credoras fiduciárias a fim de se verificar os direitos que o
devedor detenha sobre os veículos (este Juízo não tem acesso a estes dados identificação das empresa alienantes pode ser
realizada pela parte busca no Detran); II) Com a informação da identificação das financeiras e seus endereços, oficie-se para
informação sobre situação dos contratos de alienação fiduciária; III) Manifeste expressamente o credor sobre documento de
f. 298 e alegação de venda da motocicleta; IV) A impenhorabilidade de direitos sobre veículos alienados fiduciariamente, não
indicando se tratar de bem utilizado exclusivamente para o comércio, eis que o devedor pode se deslocar por outros meios,
inclusive táxi, deve ser indeferida.
Processo 0811329-62.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Avelino Tomaz Ramos - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.a - TerIntCer: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA (OAB 151204/MG)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
I) Intimem-se as partes para, em 15 dias, acostarem cópia do contrato de empréstimo bancário; II) Sem prejuízo da
determinação acima, manifeste o autor, no mesmo prazo acima, sobre pedido de retificação do polo ativo para constar Banco
Santander Brasil S/A (f. 45).
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

334

Processo 0811503-71.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Tamirys Claro Duarte - Reqdo: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: PAULO CESAR NUNES DA SILVA (OAB 12293/MS)
ADV: JACO CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: HELTONN BRUNO GOMES PONCIANO BEZERRA (OAB 18634/MS)
I) Passo ao saneamento e organização do processo. a) Da impugnação ao valor da causa: O valor da causa deve
corresponder ao proveito econômico. No caso em tela, a parte autora pretende receber R$ 13.500,00, desse modo, correto o
valor atribuído à causa, razão pela qual rejeito a impugnação; b) Do prévio requerimento administrativo: A ausência de prévio
requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, pois nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída à
apreciação do judiciário, assim, desnecessário o esgotamento da via administrativa para ingresso do pedido judicial. O E. TJMS
editou a Súmula 4 que diz respeito ao DPVAT: “Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de
demanda relativa à cobrança de seguro vinculado ao DPVAT.” Desse modo, afasto a preliminar em questão; c) Da autenticidade
dos documentos acostas à inicial: Não merece prosperar as alegações da requerida sobre a autenticidade dos documentos
acostados na inicial, por se tratarem de cópia simples, eis que o Código de Processo Civil, artigos 425, incisos IV e IV, permite à
autenticação dos documentos pelo advogado, sem provas de adulteração, razão pela qual afasto esta preliminar. II) Fixo como
pontos controvertidos: 1) acidente automobilístico; 2) lesões e nexo de causalidade; 3) extensão das lesões e grau de invalidez;
4) valor da indenização; 5) limites da tabela da Susep; 6) índice de correção; III) Intimem-se as partes para, em 15 dias,
especificarem e justificarem eventuais provas que pretendam produzir, sob pena de preclusão; IV) O ônus da prova obedecerá
o disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, salvo quanto à perícia que deverá ser suportado seu custo pela requerida, dada
sua capacidade financeira e a hipossuficiência econômica da requerente.
Processo 0811616-59.2019.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito Horizonte - Sicoob Horizonte - Exectda: Mariani Fernandes dos Santos
ADV: FREDERICO RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 42540/PR)
Certifico que, em cumprimento ao mandado supramencionado diligenciei conforme abaixo descrito e ali, o morador Leonardo
informou desconhecer o executado, motivo pelo qual DEIXEI DE CITAR Mariani Fernandes dos Santos. Dou fé.
Processo 0811703-78.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Osvaldo Vieira de Souza - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para, em 15 dias, impugnar a contestação ofertada.
Processo 0811868-38.2014.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: P.S.C.S.G. - Reqda: Filomena Vareiro
ADV: MIGUEL SEBA NETO (OAB 21254/MS)
ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN (OAB 3556/MS)
À autora para ciência do retorno dos autos do TJMS.
Processo 0812004-25.2020.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Gilberto Serrante - Exectdo: Fernando Souza dos Santos
ADV: MARCELO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 8295/MS)
Gilberto Serrante, já qualificado, ingressou com ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fernando
Souza dos Santos, também qualificado, para receber a quantia de R$ 8.925,00, além dos consectários legais (f. 1-5). Juntou
documentos (f. 6-12). Intimado o autor para comprovar o pagamento das custas iniciais (f. 16). Recolhimento das custas às f. 17
e determinada a citação da parte ré (f. 20). Às f. 24 o autor desistiu do feito. Ordem de esclarecimento sobre pedido de extinção
por desistência ou homologação de acordo (f. 25). Manifestação do autor com pedido de extinção por desistência (f. 29). É a
síntese do necessário. Decido. A parte autora desistiu do feito, conforme manifestação às f. 29 e como o requerido não foi citado
desnecessária sua aquiescência (artigo 485, § 4.º, do NCPC). Logo, cabível a extinção. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, homologo a desistência do feito e julgo extinto o processo proposto por
Gilberto Serrante em desfavor de Fernando Souza dos Santos, sem julgamento de mérito. Eventuais custas pelo requerente e
sem honorários. Após trânsito em julgado, arquivem-se.
Processo 0812295-25.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Monica dos Santos Silva Sousa - Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
I) Passo ao saneamento e organização do processo. a) Da ausência de interesse processual: A ausência prévio requerimento
administrativo não impede o ajuizamento da ação, pois nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída à apreciação
do judiciário, assim, desnecessário o esgotamento da via administrativa para ingresso do pedido judicial. O E. TJMS editou a
Súmula 4 que diz respeito ao DPVAT: “Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda
relativa à cobrança de seguro vinculado ao DPVAT.” Desse modo, afasto a preliminar em questão. Ademais, a parte ré afirma
que não houve pretensão resistida, porém no mérito afasta todos os pedidos iniciais, logo necessária a propositura da demanda.
Afasto a preliminar em questão; b) Da ausência de documentos indispensáveis: A ausência de documentos essenciais, no caso
a falta de laudo do IML e boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, não geram a extinção da ação sem resolução
do mérito, pois os demais elementos de prova podem suprir a ausência daqueles documentos, especialmente com a realização
de perícia. Quanto a ausência de comprovante de residência na titularidade da autora, não merece prosperar ser documento
indispensável, nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil. A lei exige que a autora informe seu endereço
nos autos, sem obrigatoriedade de comprovante de residência em nome da requerente, razão pela qual eventual ausência não
é motivo para indeferimento da petição inicial. Por tal motivo, afasto esta preliminar; II) Fixo como pontos controvertidos: 1)
acidente automobilístico; 2) lesões e nexo de causalidade; 3) extensão das lesões e grau de invalidez; 4) valor da indenização;
5) limites da tabela da Susep; 8) índice de correção; III) Intimem-se as partes para, em 15 dias, especificarem e justificarem
eventuais provas que pretendam produzir, sob pena de preclusão; IV) O ônus da prova obedecerá o disposto no artigo 373,
incisos I e II, do CPC, salvo quanto à perícia que deverá ser suportado seu custo pela requerida, dada sua capacidade financeira
e a hipossuficiência econômica do requerente.
Processo 0812327-30.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Ercília Pereira da Silva - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
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ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
À autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação e documentos de f. 67-101, no prazo legal.
Processo 0812743-95.2020.8.12.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Superbox Distribuição Ltda Me - Silvio Cesar Thomaz de Abreu - Rozinei da Silva
Barbosa Abreu
ADV: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES (OAB 15977/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Diante do exposto e mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 840 e seguintes do Código Civil, homologo por
sentença a transação levada a termo por Banco do Brasil S/A e Rozinei da Silva Barbosa Abreu, Silvio Cesar Thomaz de Abreu
e Superbox Distribuição Ltda Me para surtir seus jurídicos e legais efeitos. Custas finais pelos executados. Honorários conforme
acordo. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.
Após trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.
Processo 0813062-63.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Marie Michel Leger - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5781/MS)
ADV: ROBSON GODOY RIBEIRO (OAB 16560/MS)
ADV: GEZER STROPPA MOREIRA (OAB 15234/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
O autor, querendo, apresente impugnação à contestação juntada aos autos, em 15 dias.
Processo 0813519-32.2019.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Mútuo
Autor: Uniprime Sul Ms - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Prof. da Saúde, das Ciências e das Artes - Réu:
Herivelto de Oliveira Martins Filho - Jaqueline Vianna Benttenmüller Britto
ADV: MAURÍCIO RODRIGUES CAMUCI (OAB 6436/MS)
I) Seguem endereços dos requeridos no cadastro da Receita Federal (Infojud): CPF:596.311.127-72 Nome Completo:HERIVELTO
DE OLIVEIRA MARTINS FILHO Nome da Mãe:LURDES NURA TORELLY MARTINS Data de Nascimento:06/04/1958 Título
de Eleitor:0002279760329 Endereço:AL EUCALIPTOS 110 PORTAL DE DOURADOS CEP:79826-320 Municipio:DOURADOS
UF:MS CPF:973.285.707-25 Nome Completo:JAQUELINE VIANNA BENTTENMULLER BRITTO Nome da Mãe:ANGELA MARIA
VIANA BENTENMULLER PEREIRA Data de Nascimento:26/02/1965 Título de Eleitor:0068879160345 Endereço:R VIAMAO 381
VILA NOVA CEP:95660-000 Municipio:TRES COROAS UF:RS II) Determino ao cartório que realize buscas de endereços pelo
Renajud; III) Desde já defiro a citação nos eventuais novos endereços localizados.
Processo 0814877-32.2019.8.12.0002 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Inventário e Partilha
Reqte: Janis Naglis Faker - Reyber Klinton Padilnha - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: VALDECI DAVALO FERREIRA (OAB 13234/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Intimem-se da certidão e extrato de subconta de p. 94-97.
Processo 0815471-12.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Regis do Nascimento Santos - Réu: Telefônica Brasil S/A
ADV: DANIEL FRANÇA SILVA (OAB 24214/DF)
ADV: MARCUS FARIA DA COSTA (OAB 10668/MS)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 29320/GO)
Ao autor para, querendo, apresentar impugnação à contestação e documentos de f. 68-141, no prazo legal.
Processo 0815612-31.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Conceição Bazilio de Paula - Réu: Itaú Unibanco S/A
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
I) A exigência de requerimento de cópia de contrato à instituição financeira e de extrato bancário, como já descrito às f. 95-7
não tem o condão de negar acesso ao poder judiciário, mas sim de exigir elementos mínimos que comprovem necessidade e
adequação, enfim, lesão ou ameaça a direito; II) Importante anotar que a duração razoável do processo é direito igualmente
constitucional (artigo 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e é consectário lógico desta norma constitucional a cooperação
das partes para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6.º do Código de Processo Civil), de
igual forma, nos termos do artigo 8.º do Código de Processo Civil, incumbe ao judiciário zelar pelo prosseguimento de processos
que contenham o mínimo de elementos necessários para uma prestação jurisdicional eficaz; III) Assim, diante do princípio
da cooperação, sem que exista qualquer dificuldade da parte autora na elaboração de requerimento à instituição financeira
e obtenção do próprio extrato bancário, exigências razoáveis para alcance de uma prestação jurisdicional rápida e efetiva,
mantenho a decisão de f. 95-7; IV) Intime a parte requerente para cumprir o determinado às f. 95-7 em 5 dias, sob pena de
extinção sem resolução de mérito.
Processo 0817296-88.2020.8.12.0002 - Monitória - Dívida Ativa
Autor: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - Réu: Condominio Edifício Blumenau
ADV: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA MERLIN (OAB 10733/MS)
ADV: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO (OAB 15320/MS)
I) Expeça-se mandado de pagamento da dívida no valor de R$ 35.917,35 (com acréscimos legais juros e correção monetária),
com a citação do réu para, em 15 dias, pagar o débito acrescido de 5% de honorários advocatícios ou apresentar embargos à
monitória, independente de caução; II) Efetivado o adimplemento, o réu será isento de custas; III) Não oferecidos os embargos
nem paga a dívida, constituir-se-á o mandado de pagamento em título executivo, prosseguindo-se o processo em forma de
execução.
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÉSAR DE SOUZA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA MARTINS SILVA DE CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0804175-90.2020.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Exectdo: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
ADV: PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA (OAB 155834/RJ)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

336

Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, R$ 1.384,34
Processo 0811868-38.2014.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: P.S.C.S.G.
ADV: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN (OAB 3556/MS)
ADV: MIGUEL SEBA NETO (OAB 21254/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: P.S.C.S.G., R$ 518,53

6ª Vara Cível de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0005271-76.2020.8.12.0002 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: José Lucas do Nascimento - Maria Isabel Chicarino do Nascimento - Reqda: Maria de Fátima Leite Guedes Baptista
- José Ricardo Patelli Júnior - Deprecante: 1ª Vara da Comarca de Guaratinguetá-SP
ADV: SILVIA HELENA SANTOS SOARES (OAB 236975/SP)
Intimação do autor para no prazo legal manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de f. 43.
Processo 0005676-15.2020.8.12.0002 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Julimar Ignácio Marcelino - Reginaldo Barbosa Faleiros - Teresa Bertelli de Queiroz - João Carlos Aguiar - Alfredo
Garcia - Francisco de Oliveira - João Pereira Marques - Invtante: Armelinda Garcia da Silva - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: EUGÊNIO FERREIRA DE FREITAS GONZALEZ (OAB 10098/MS)
ADV: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB 12363/SP)
Intimação das partes do Despacho de f. 22: Ante o certificado pelo meirinho f. 21 , dou por frustrado o ato cooperativo e
determino a devolução da deprecata à origem, com as cautelas de estilo. Às providências.
Processo 0008167-92.2020.8.12.0002 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Reqdo: Rodrigo Lucas Nascimento
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOUWSKI JUNIOR (OAB 16139A/MS)
Intimação do autor para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de f. 22.
Processo 0801116-94.2020.8.12.0002 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Iharabras S/A Indústrias Químicas - Exectdo: Copacentro - Cooperativa Agropecuária Centro Oeste - José Yoshihisa
Shirota - Neucy Paduan Credencio Shirota - Takako Okada Natsumeda - Jonas Gonçalves de Araujo - Djanira da Silva Araujo Mauro Tetsuya Natsumeda
ADV: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (OAB 144880/SP)
ADV: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE (OAB 205761SP)
Intimação da exequente do despacho de fl. 50: Ante o certificado pelo meirinho f. 42/43 e o silêncio da parte interessada f. 49
-, dou por parcialmente cumprido o ato cooperativo e determino a devolução da deprecata à origem, com as cautelas de estilo.
Às providências.
Processo 0802416-91.2020.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Equivalência salarial
Exeqte: Luan Victor de Melo Romero - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
Intimação do autor para ciência do Despacho de f. 260: 1. Por primeiro, dada a vigência da nova sistemática processual,
à escrivania para evoluir a classe para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 2. Intime-se a Fazenda Estadual
para efetivar a tutela específica, incluindo imediatamente em folha “o pagamento de 10% sobre o valor do subsídio inicial do
posto ou graduação do autor, enquanto exercer função especial indicada no art. 23, V, da LCE n. 127/2008”, sob pena de
determinação das medidas necessárias à satisfação do exequente. Intimado, inicia-se o trintídio em dias úteis para impugnação
pelo executado, independentemente de nova comunicação (CPC/15, arts. 183 c/c 525, c/c 536). 3. Às providências
Processo 0803798-22.2020.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Equivalência salarial
Exeqte: Jaime Nogueira - Carneiro, Fernandes e Hammarstrom-advogados SS - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
ADV: EDGAR AMADOR GONÇALVES FERNANDES (OAB 19237/MS)
Intimação do autor da Decisão de f. 438-439, bem como para no prazo de 5 dias juntar o calculo conforme mencionado no
item I.1 da Decisão.
Processo 0804220-65.2018.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Reajuste de
Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Exeqte: Rogério Fernandes Lemes - FERNANDO ZANELLI MITSUNAGA - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: FERNANDO ZANELLI MITSUNAGA (OAB 13363/MS)
Intimação do autor da Decisão de f. 341: Acolho, pois, a impugnação do Estado, porquanto, assim, o calculado pelo exequente
extrapola os limites do julgado. Com fincas na combinação dos §§ 1°, 3°, I e 7°, do art. 85, da Processual Civil de 2015,
condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido com a
impugnação, considerada a simples subtração do quanto pretendido para o aqui acolhido (R$ 23.904,01 - R$ 14.912,27 = R$
8.991,74), totalizando R$ 899,17. Fica, porém, sobrestada a execução dessa verba dados os benefícios da gratuidade judiciária.
Desta feita, em cognição sumária, dimensionada segundo a documental dantes analisada, aliada a aparente a condizência
formal dos valores nela apurados, despacho homologando o montante da execução principal - f. 333 - e dos honorários - f.
10% de R$ 14.912,27 = R$ 1.491,22 -, como quer e manda a Portaria n. 629, de 13.8.2014. Lancem-se, pois, as informações
prestadas no Sistema SAPRE, junte-se a documentação exigida pela sobredita Portaria e requisitem de imediato, o precatório
concernente, de acordo com o quantum preambularmente homologado. Às providências.
Processo 0805760-80.2020.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Equivalência salarial
Exeqte: Roberto César Narciso dos Santos - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: EDGAR AMADOR GONÇALVES FERNANDES (OAB 19237/MS)
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ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
Intimação do autor para ciência do Despacho de f. 408: 1. Por primeiro, dada a vigência da nova sistemática processual,
à escrivania para evoluir a classe para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 2. Intime-se a Fazenda Estadual
para efetivar a tutela específica, incluindo imediatamente em folha “o pagamento de 10% sobre o valor do subsídio inicial do
posto ou graduação do autor, enquanto exercer função especial indicada no art. 23, V, da LCE n. 127/2008”, sob pena de
determinação das medidas necessárias à satisfação do exequente. Intimado, inicia-se o trintídio em dias úteis para impugnação
pelo executado, independentemente de nova comunicação (CPC/15, arts. 183 c/c 525, c/c 536). 3. Às providências.
Processo 0805909-81.2017.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Reajuste de
Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Exeqte: Elton Teixeira Tosta - Gilmar José Sales Dias - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: GILMAR JOSÉ SALES DIAS (OAB 11156/MS)
Intimação dos exequentes da decisão de fl. 310: Em cognição sumária, dimensionada segundo a planilha de cálculo
conjugada com a subsunção de aquiescência do interessado aos atos procedimentais precedentes f. 309 -, aliada a aparente
condizência formal, despacho homologando o valor da execução principal f. 274/276 e dos honorários f. 305 -, como quer
e manda a Portaria n. 629, de 13.8.2014. De conseguinte, na imposição do art. 535, § 3°, II, da Instrumental Civil de 2015,
ordeno ao ente público, na pessoa de quem foi citado para o processo, o pagamento da obrigação de pequeno valor correlata
a este feito, no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais
próxima da residência do exequente, comprovando o depósito nestes autos. Descumprido o requisitório de pagamento, no todo
ou em parte, impõe-se o imediato sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão, consoante autoriza o art. 13,
§ 1.º, da Lei 12.153/2009, em aplicação subsidiária. Expeça-se, pois, requisição com cópia desta e numeração específica em
ordem cronológica, para controle. Às providências.
Processo 0807853-21.2017.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Reajuste de
Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Exeqte: Josias Dias da Silva - Gilmar Jose Sales Dias- Sociedade Individual de Advocacia - Exectdo: Estado de Mato Grosso
do Sul
ADV: GILMAR JOSÉ SALES DIAS (OAB 11156/MS)
Intimação do autor da Decisão de f. 333-334, bem como para no prazo de 5 dias juntar o calculo conforme mencionado no
item I.1 da Decisão.
Processo 0807950-84.2018.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Pagamento em Consignação
Autora: Leandra Lima Benites - Réu: Banco do Brasil S/A - Caixa Econômica Federal - LitisPas: Município de Laguna Carapã
ADV: JOSÉ ESTEVAM NETO (OAB 19222/MS)
Intimação do autor para no prazo legal, manifestar-se acerca do Despacho de f. 436: Tendo em conta que este processo
retornou para julgamento da causa em face do Banco do Brasil, à autora e ao Banco do Brasil para se manifestarem em face da
informação prestada pelo Município de Laguna Carapã sobre a atual margem consignável da autora f. 432/434 -, bem como a
vinculação dessa margem em relação à parcela devida à Caixa Econômica Federal. Às providências.
Processo 0811515-56.2018.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Transferência ex-officio
para reserva
Exeqte: Nelcioni Lacerda Duarte - Guilherme Vaz Lopes Lins- Sociedade Unipessoal de Advocacia - Exectdo: Estado de
Mato Grosso do Sul
ADV: GUILHERME VAZ LOPES LINS (OAB 24187/MS)
ADV: PEDRO NAVARRO CORREIA (OAB 12414/MS)
Intimação do autor para ciência do Despacho de f. 289: Ante o pagamento da requisição de pequeno valor f. 288 -, procedase o levantamento necessário e aguarde-se o adimplemento do precatório orçamentário para posterior extinção do feito
executivo. Às providências.
Processo 0813150-38.2019.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Reajuste de
Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Exeqte: José Gilson Cabreira - Gilmar José Sales Dias - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: PAULO EDSON DE SOUZA (OAB 24799/MS)
ADV: GILMAR JOSÉ SALES DIAS (OAB 11156/MS)
Intimação dos exequentes da decisão de fl. 258: Em cognição sumária, dimensionada segundo a planilha de cálculo
conjugada com a subsunção de aquiescência do interessado aos atos procedimentais precedentes f. 257 -, aliada a aparente a
condizência formal, despacho homologando o valor da execução (principal e honorários) f. 239/241 e 253 -, como quer e manda
a Portaria n. 629, de 13.8.2014. De conseguinte, lancem-se as informações necessárias no Sistema, junte-se a documentação
exigida pela sobredita Portaria e requisitem de imediato, o precatório concernente, de acordo com o quantum preambularmente
homologado. Às providências.
Processo 0814876-47.2019.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Reajuste de
Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Exeqte: Donizete Aparecido França - Guilherme Vaz Lopes Lins- Sociedade Unipessoal de Advocacia - Exectdo: Estado de
Mato Grosso do Sul
ADV: GUILHERME VAZ LOPES LINS (OAB 24187/MS)
ADV: PEDRO NAVARRO CORREIA (OAB 12414/MS)
INtimação do autor para ciência do despacho de f.226 “Ante o pagamento da requisição de pequeno valor f. 225 -, proceda-se
o levantamento necessário e aguarde-se o adimplemento do precatório orçamentário para posterior extinção do feito executivo. “
Processo 0814940-23.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Equivalência salarial
Autor: Emerson Cezar Sauzem Salau - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: ALTAIR CAPATTI DE AQUINO (OAB 2162/MS)
ADV: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO (OAB 11232/MS)
Intimação do autor do Despacho de f. 81: Ante a preliminar suscitada em resposta (CPC/15, art. 351), e a documental
coligida com esta (CPC/15, art. 437), ao autor para réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.
Processo 0815208-14.2019.8.12.0002 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Equivalência salarial
Exeqte: Petrônio Pinheiro Fonseca - Carneiro, Fernandes e Hammarstrom-advogados SS - Exectdo: Estado de Mato Grosso
do Sul
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
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ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
Intimação do autor da Decisão de f. 675-376, bem como para no prazo de 5 dias juntar o calculo conforme mencionado no
item I.1 da Decisão.
Processo 0815675-56.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou
Pensão
Reqte: Paulo Henrique Fazan Rafael - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
Intimação do autor do Despacho de f. 123: I. Ouça-se o apelado, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as razões de apelação
(CPC/15, art. 1.010, § 1°). II. Oportunize-se réplica às questões preliminares da resposta recursal (CPC/15, art. 1.009, § 2°) e
contrarrazões ao recurso adesivo (CPC/15, art. 1.010, § 2°), conforme se encartem. III. Cumpridas as formalidades ou decorrido
o prazo para tanto, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC/15, art.
1.010, § 3°). IV. Às providências de estilo.
Processo 0817075-08.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Charles Bueno de Andrade - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: LEONARDO DA SILVA (OAB 23140/MS)
ADV: MARCOS PACHECO DA SILVA (OAB 23520/MS)
Intimação do autor da decisão de fls. 120/122: POSTO ISSO, nos termos da combinação do art. 64, § 1º, da Processual
Civil de 2015, com os arts. 2º, § 4º, 23, 24 e 27 da LF 12.153/2009; mais os arts. 2º e 3º, da Resolução n. 42/2010, declaro a
incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa dos autos à uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública,
dado ser inderrogavelmente competente para resolver esta causa. Às providências.
Processo 0817261-31.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: José Roberto Vieira - Réu: Município de Dourados - Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: ALESSANDRA VANESSA DA SILVA (OAB 16749/MS)
Intimação do autor da decisão de fls. 63/65: POSTO ISSO, nos termos da combinação do art. 64, § 1º, da Processual
Civil de 2015, com os arts. 2º, § 4º, 23, 24 e 27 da LF 12.153/2009; mais os arts. 2º e 3º, da Resolução n. 42/2010, declaro a
incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa dos autos à uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública,
dado ser inderrogavelmente competente para resolver esta causa. Às providências.
Processo 0817304-65.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios
Autora: Ivonete da Silva - Réu: Município de Dourados
ADV: FELIPE TORQUATO MELO (OAB 18009/MS)
Intimação do autor para ciência do despacho de f.301

8ª Vara Cível de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0802929-59.2020.8.12.0002 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Lucas Siqueira Duarte - Ana Carla Garcia Maciel
ADV: NILTON JORGE MATOS (OAB 18400/MS)
ADV: VICTOR JORGE MATOS (OAB 13066/MS)
Intimação do causídico para que em 15 dias, informe os documentos (RG e CPF) dos autores Valerio Vicente de Azambuja
e Paulian Zaconti de Azambuja a fim de viablizar consulta de endereços
Processo 0805759-66.2018.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Neimar Machado de Sousa - Ré: Jaqueline Gonçalves Porto
ADV: BIANCA PALHANO ISHY DE MATTOS (OAB 18942/MS)
ADV: ADEMIR MOREIRA (OAB 9039/MS)
ADV: THAYS ROCHA DE CARVALHO CORRÊA SILVA (OAB 9030/MS)
ADV: CRISTINA AGUIAR SANTANA MOREIRA (OAB 9199/MS)
Ao apelado para contrarrazões, em 15 dias.
Processo 0812791-54.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Francisca dos Anjos da Silva Alves - Réu: Banco Cetelem
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Ao autor para impugnação da contestação, em 15 dias.
Processo 0812956-04.2020.8.12.0002 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Diomar Camilo Domingues Cano - Ré: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 dias apresentar impugnação a contestação.

1ª Vara Criminal de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0003358-93.2019.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: José Pereira Barreto
ADV: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL (OAB 17895/MS)
Intimação acerca do recebimento do aditamento da denúncia para, querendo, no prazo 05 (cinco) dias, apresentar
contestação, bem como manifestar-se sobre o aprovitamento de prova requerido pelo MPE.
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Processo 0004301-76.2020.8.12.0002 (processo principal 0014231-55.2019.8.12.0002) - Restituição de Coisas
Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Reqte: Clarice de Arruda Torquett
ADV: BRUNO TEIXEIRA LAZARINO (OAB 25372/MS)
Intimação do procurador da requerente do retorno dos autos da instância superior.
Processo 0005022-33.2017.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Ré: Cristiane Carvalho de Souza Miyashita
ADV: INDIANARA APARECIDA NORILER (OAB 5180/MS)
ADV: RENATA NORILER DA SILVA (OAB 16855/MS)
Intimação da parte ré para pagamento das guias de multa disponibilizadas às p. 535/540, nos termos do despacho de p. 531,
devendo juntar ao feito os comprovantes de pagamento.
Processo 0005039-98.2019.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Wellington Lopes de Lima
ADV: ELIZABET MARQUES (OAB 6526/MS)
intimação do procurador do réu da r. sentença de fls. 184-187.
Processo 0007305-24.2020.8.12.0002 (apensado ao Processo 0008566-55.2020.8.12.0800) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Camila Gauna de Souza e outro
ADV: LUIZ EUGÊNIO MOREIRA FREIRE (OAB 19643/MS)
Intimação do patrono Luiz Eugêncio Moreira Freire para acostar procuração nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0013160-52.2018.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Réu: Luis Fabio dos Santos Silva
ADV: AGNALDO FLORENCIANO (OAB 15611/MS)
ADV: ROBERTO DUARTE (OAB 22263/MS)
Intimação do procurador do réu da r. sentença de fls. 149-152.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ALBERTO DE MOURA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CPE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0011163-34.2018.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Réu: Rodrigo Freitas Martins e outros
ADV: JOÃO DOURADO DE OLIVEIRA (OAB 2495/MS)
ADV: JAQUELINE M. PAIVA LOCATELLI (OAB 10218/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Rodrigo Freitas Martins, R$ 279,37
Processo 0014348-46.2019.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Ronaldo Adriano Romero Apolinario - Ivan Aparecido Apolinário Borges
ADV: CLEUIR FREITAS RAMOS (OAB 6195/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer
o pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Ronaldo Adriano Romero Apolinario, R$ 364,30 - Ivan Aparecido
Apolinário Borges, R$ 364,30

2ª Vara Criminal de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0004938-27.2020.8.12.0002 (apensado ao Processo 0004223-82.2020.8.12.0002) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Eder Flores Machado - Lucas Mateus Santos Dias
ADV: MARLI VIEIRA ZANCHETTA (OAB 21875/MS)
ADV: JÉSSICA ENEQUIO DOS SANTOS TUCCI (OAB 24957/MS)
ADV: ANA CAROLINA DOS SANTOS BENITEZ (OAB 23795/MS)
Intimação dos advogados dos réus da sentença de fls.340/349 e para recorrerem, querendo, no prazo legal.
Processo 0005511-65.2020.8.12.0002 (apensado ao Processo 0004921-88.2020.8.12.0002) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: João Carlos da Silva Encina - Vinicius Moreira Gil - Fernando Pereira de Jesus
ADV: TANIA SARA DE OLIVEIRA ALVES (OAB 9883/MS)
ADV: HIPOLITO SARACHO BICA (OAB 16648/MS)
Intimação dos advogados dos réus da sentença de fls.370/382 e para recorrerem, querendo, no prazo legal.
Processo 0008258-85.2020.8.12.0002 (processo principal 0005364-39.2020.8.12.0002) - Restituição de Coisas
Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Reqte: Cristiani da Silva França
ADV: GIVALDO AUGUSTO DOS SANTOS
Intimação do advogado do requerente da sentença de fls.50/51
Processo 0010436-41.2019.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu: Thales Riquelme dos Santos e outro
ADV: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL (OAB 17895/MS)
Intimação do advogado para apresentar as contrarrazões ao recurso no prazo de 08 (oito) dias.
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3ª Vara Criminal de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0002803-42.2020.8.12.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
Réu: Fábio Barbosa dos Santos
ADV: RODRIGO DA SILVA (OAB 11942/MS)
ADV: VITOR CESAR CACERES DE FREITAS (OAB 18773/MS)
Intimando a defesa da decisão de f. 217 que manteve a prisão preventiva do réu
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EGUILIELL RICARDO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELZA NORIKO MATSUBARA TAKAHASHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2021
Processo 0008029-28.2020.8.12.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado
Réu: Elielson Paulino Maciel - Marcos de Souza Soares
ADV: RAIANNI CAROLINE ALMEIDA PASSOS (OAB 18740/MS)
Intima-se a Defesa dos réus Elielson Paulino Maciel e Marcos de Souza Soares acerca dos documentos juntados pelo
Ministério Público às f. 1547-1560.

4ª Vara Criminal de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0004112-35.2019.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contra a Mulher
Réu: Adriano Aparecido Souza Placido
ADV: JOSÉ EDILSON CAVALCANTE (OAB 20352/MS)
“Intimação do advogado do réu acerca do despacho de f. 177, nos termos adiante transcritos: Vistos etc. Colhe razão ao réu,
pois, efetivamente, houve anterior apresentação de rol de testemunhas pela defesa e a manifestação de fls. 163/165 se deu em
atendimento a anterior determinação proferida pelo juízo. Assim, torno insubsistente a decisão de fls. 166/167. Aguarde-se a
oportuna designação da audiência.”
Processo 0004938-61.2019.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contra a Mulher
Réu: Wilson de Barros Ortiz Junior
ADV: THAIS MIRELLE MARUYAMA FERREIRA (OAB 24446A/MS)
“Intimação do advogado do réu acerca do despacho de f. 183, nos termos transcritos adiante: Vistos etc. Fls. 179/182:
comprove a renunciante a notificação do seu constituinte a respeito da renúncia, conforme preconizado pelo artigo 112, caput,
do Código de Processo Civil, sob pena de prosseguir no seu patrocínio. No mais, aguarde-se, em arquivo, o cumprimento do
mandado de prisão expedido às fls. 161/162.”
Processo 0005700-14.2018.8.12.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: Vailton Vermieiro Candido
ADV: ROMI MODESTO ARAUJO (OAB 22255/MS)
Teor do ato: “Intimação do(s) procurador acerca de fls. 207: “O denunciado foi condenado pela sentença de fls. 153/166, a
qual concedeu o benefício da suspensão condicional da penal e, certificado o trânsito em julgado (fl. 189), expediu-se guia de
recolhimento (fl. 198), com encaminhamento ao Juízo da execução Penal (0000340-64.2019.8.12.0002), o único competente
para apreciação do pedido formulado às fls. 205/206. Não conheço, portanto, do requerimento formulado pelo réu. Retornem os
autos ao arquivo.
Processo 0800275-65.2021.8.12.0002 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal - Injúria
Reqte: V.C.L.S. - Reqdo: D.A.L.
ADV: GISELE SANTINE DE OLIVEIRA (OAB 9022/MS)
ADV: VINÍCIUS DE OLIVEIRA (OAB 25861/MS)
Despacho de f. 131: “Juntada procuração pela vítima, intime-se esta, por meio de seus patronos, para manifestar-se sobre o
pedido do ofensor. Após, apresentado parecer ministerial, voltemos autos em conclusão.”

Vara da Infância e Adolescência de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0009436-40.2018.8.12.0002 (apensado ao Processo 0002679-93.2019.8.12.0002) - Processo de Apuração de
Ato Infracional - Homicídio Simples
Infrator: D.L.R.
ADV: CLEBER PAULINO DE CASTRO (OAB 13541/MS)
ADV: JOSÉ PAULO BORGES DE ASSIS (OAB 17127/MS)
Intimação do réu acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça para, caso queira, manifestar-se no prazo de 10 (dez)
dias.
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1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0050/2021
Processo 0002646-63.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Francisco Gonzalez - Reqdo: Edmilson Menezes de Santana Junior e outro
Decisão de fls. 9-10: Dessa forma, não estando integralmente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, indefere-se o
pedido de antecipação de tutela provisória de urgência.
Processo 0802742-45.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Irregularidade no atendimento
Reqte: Wagner Camillas Guirelli - Reqdo: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: RAFAEL BULGAKOV KLOCK RODRIGUES (OAB 25248/MS)
Considerando as medidas de prevenção de contágio pelo Covid-19 previstas no Plano de Biossegurança, INFORMA-SE
que a audiência Instrução e Julgamento, de 26/02/2021 às 15:30h, será realizada por videoconferência. O link da SALA DE
AUDIÊNCIA será disponibilizado na SALA DE ESPERA do TJMS (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/), conforme
as respectivas comarca e vara do processo. Recomenda-se às partes informar, até a data da audiência, número de telefone
para contato, inclusive para mensagens instantâneas, ou endereço de e-mail, para facilitar a comunicação. Se a pessoa que for
participar da audiência não possuir meios para realizar a videoconferência, deverá comparecer ao Fórum. A não participação
injustificada na audiência, seja virtual ou presencialmente, acarretará na extinção do processo para a parte autora ou na revelia
para a parte requerida.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CAIO MÁRCIO DE BRITTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAIRO SANTANA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0051/2021
Processo 0801393-07.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Joviler Confecções Ltda - Me
ADV: JOSILENE PAULON TOSTA CANTEIRO (OAB 13258/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 13:50.
Processo 0802205-49.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Rubens Camilo da Silva
ADV: IVANILDA PADUIM DE OLIVEIRA (OAB 17518/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 05/03/2021 às 15:40.
Processo 0802217-63.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Autor: Soerger Zaro Odontologia Ltda. Me
ADV: JONY RAMOS GONÇALVES (OAB 19233/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 Às 14:10.
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Processo 0802291-20.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Quitação
Autor: Lubfil Comércio de Lubrificantes e Filtros Ltda.
ADV: JOSÉ WILIAN SILVEIRA DOMINGUES (OAB 16072/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 14:20.
Processo 0804625-27.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas Condominiais
Reqte: Condomínio Moradas Dourados I
ADV: CARLOS VALFRIDO GONÇALVES (OAB 16467/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 13:20.
Processo 0804638-26.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Autora: Lidia Massacote Florenciano
ADV: AGNALDO FLORENCIANO (OAB 15611/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 13:10.
Processo 0804768-16.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização do Prejuízo
Autora: Niuza da Silva Borges
ADV: ANDRÉ LUÍS BARBOSA NEVES (OAB 22814/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 13:40.
Processo 0804966-53.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Jader Aranda de Figueiredo
ADV: FERNANDA FERREIRA FREITAS (OAB 24495/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 14:40.
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Processo 0804968-23.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Fredson Brandão Vasconcellos - Epp
ADV: JULIANA APARECIDA CUSTÓDIO (OAB 8152/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 15:00.
Processo 0804972-60.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Only You Indústria e Comércio de Confecções Ltda Me
ADV: BEATHRYS RICCI EMERICH (OAB 97911PR)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 15:50.
Processo 0804975-15.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Izequias Pereira da Silva
ADV: RUTE RAIMUNDO DA SILVA ALVES VIEIRA (OAB 21904/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 15:30.
Processo 0804977-82.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Izequias Pereira da Silva - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RUTE RAIMUNDO DA SILVA ALVES VIEIRA (OAB 21904/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 15:20.
Processo 0804981-22.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Sara de Souza Rodrigues
ADV: LUIZ EUGÊNIO MOREIRA FREIRE (OAB 19643/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
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para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 13:00.
Processo 0804984-74.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Zuleika Baldonado Camargo
ADV: PEDRO TEIXEIRA SILVA (OAB 19413/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 15:40.
Processo 0804986-44.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Virginia Soares Andrade
ADV: ADEMOS ALVES DA SILVA JUNIOR (OAB 11317/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 14:30.
Processo 0804996-88.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Kelen Cristine Brito Felice - André Luis Felice Paiva
ADV: ANA LARISSA FELICE PAIVA (OAB 22590/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 15:10.
Processo 0805003-80.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios
Reqte: Kimberly Marques Walz
ADV: KIMBERLY MARQUES WALZ (OAB 21696/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 17:00.
Processo 0805005-50.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Andrea Cristina Scaliante Kanieski e outro
ADV: WILLIAN NAVARRO SCALIANTE (OAB 22332/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
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videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 17:10.
Processo 0806007-89.2019.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: José Orlando Ferreira
ADV: ROBSON PAULA MATOS (OAB 23150/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 14:00.
Processo 0812920-59.2020.8.12.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Gabriel Genaro de Moraes
ADV: THAÍS GENARO DAS NEVES (OAB 443268SP)
Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 08/03/2021 às 16:20.

2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0042/2021
Processo 0801608-85.2017.8.12.0101 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Servinco Organização de Serviços Comerciais Ltda. Me.
ADV: LUCAS COUTO COALHO (OAB 21154/MS)
Vistos, etc. Ante a inércia do executado, expeça-se mandado de entrega, ficando sob responsabilidade da parte exequente a
remoção do(s) respectivo(s) bem(ns) adjudicado(s). Intime-se e cumpra-se, obedecidas as formalidades legais.
Processo 0802370-04.2017.8.12.0101 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - FGTS/Fundo de Garantia
Por Tempo de Serviço
Reqte: Sonia Regina de Oliveira Lucas
ADV: EDGAR AMADOR GONÇALVES FERNANDES (OAB 19237/MS)
INtimação do autor para regularizar cálculo nos termos: Motivo da recusa Erro no preenchimento dos dados de cálculo e
liquidação - Segundo as informações passadas pela Coordenadoria de Cálculos de Liquidação de Precatórios, a planilha elaborda
pelo Requerente fls.98/101, o oficio não apresenta o valor individualizado do Principal e dos juros. Ao elaborar o demonstrativo
deve-se realizar o calculo em uma única vez, apresentando a data inicial e final dos valores atualizados individualizados. O
demonstrativo não cumpre com a determinação em sentença em que os valores devem ser atualizados monetariamente pela
TR a partir da data em que deveriam ser pagos até 25/03/2015 e pelo IPCAE de 26/3/2015 em diante, acrescido de juros
aplicados a Caderneta de Poupança (juros = 0,50%), na planilha fls 101 na somatória dos períodos dos valores atualizados
pela TR e IPCAE (20/06/2012 e 23/12/2016), foi aplicado a correção pela poupança, ou seja, TR+ 0,50% realizando assim, uma
duplicidade de atualização pela correção monetária. Demonstrativo de calculo não apresentado conforme Art. 7º da Portaria
629/2014 IX demonstrativos de cálculo que contenham todas as atualizações realizadas no crédito objeto da requisição, com
valor do principal e dos juros de forma individualizada, bem como do percentual dos juros aplicados e do período de incidência.
Processo 0803507-55.2016.8.12.0101 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: André Luiz Malerva Perin
ADV: LUIZ HENRIQUE BOVERIO (OAB 14523/MS)
Vistos, etc. F. 84: Expeça-se ordem de entrega, ressaltando que a parte autora deverá contatar o Oficial de Justiça, bem
como lhe fornecer os meios necessários para a remoção do bem adjudicado. Intime-se e cumpra-se, obedecidas as formalidades
legais.
Processo 0804906-80.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Autor: Edeval Sabino de Oliveira
ADV: JOSÉ ALEX VIEIRA (OAB 8749/MS)
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Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada
na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 25/02/2021 às 13:00.
Processo 0805215-04.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: João Gonçalves Júnior
ADV: LUCIANA CASTALDO COLOSIO (OAB 23608PR)
CERTIFICO para os devidos fins que, designei o dia 26/02/2021, às 15:20h, para Audiência Conciliação, a ser realizada por
meio virtual. A audiência virtual, acesse o link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e escolha a vara corresponde
para audiência pelo Microsoft Teams.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSÂNGELA ALVES DE LIMA FÁVERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAIRO SANTANA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0043/2021
Processo 0000295-20.2020.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqdo: Companhia Brasileira de Distribuição - Extra Hipermercado
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE)
Intimação da parte requerida, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Instrução e
Julgamento designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone
devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão
disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão
ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerido que se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação
não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Fica ciente de que a conexão da sala
virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas
por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Fica ainda ciente de que deverá trazer as testemunhas
independentemente de intimação, ou caso queira sua intimação para comparecer em audiência, deverá apresentar em cartório
o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 09/02/2021 às 15:00.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSÂNGELA ALVES DE LIMA FÁVERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAIRO SANTANA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0044/2021
Processo 0803920-63.2019.8.12.0101 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Otávio Gomes Figueiró - Reqdo: Imobiliária América Ltda. - Diva Bonvechio Galassi
ADV: HERMES HENRIQUE MOREIRA MACIEL (OAB 6116/MS)
ADV: DANIEL RIBAS DA CUNHA (OAB 16626/MS)
ADV: CAMILA TAVARES DA SILVA ZAMPIERI (OAB 18123/MS)
ADV: GUSTAVO MORENO DE MEDEIROS MIRANDA E FIGUEIRÓ (OAB 13089MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Instrução e Julgamento
designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia
e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados
os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da
vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/
ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusarse a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 25/02/2021 às 15:15.
Processo 0804246-86.2020.8.12.0101 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Império Securitização Eireli - Exectdo: Filla & Almeida Ltda ME e outro
ADV: GIOVANNI FILLA DA SILVA (OAB 17971/MS)
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ADV: JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA NARIMATSU (OAB 23148/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 14:00.
Processo 0807056-74.2019.8.12.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tutela de Urgência
Reqte: Rodrigo de Lima Costa
ADV: MAGNA AURENI PINHEIRO (OAB 12308/MS)
ADV: JAQUELINE PINHEIRO SIQUEIRA MAIA (OAB 23706/MS)
Intimação da parte autora, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Instrução e
Julgamento designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone
devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão
disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao
lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail
e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção
do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno
porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141
FONAJE). Fica ainda ciente de que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Fica também ciente de que deverá trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queira sua intimação para
comparecer em audiência, deverá apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência:
09/02/2021 às 15:15.

Três Lagoas
1ª Vara Cível de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0001672-87.2011.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: E.G.
ADV: RAFAEL DA COSTA FERNANDES (OAB 11957/MS)
Intimação do desarquivamento do feito, pelo prazo de 5 dias
Processo 0005324-49.2010.8.12.0021 (021.10.005324-7) - Execução de Alimentos - Casamento
Reqte: G.M.L.L.P.
ADV: CLEIDIANE DE ASSIS PEREIRA (OAB 16088/MS)
ADV: SIDERLEY GODOY JÚNIOR (OAB 133107/SP)
Intimação para manfiestar da certidão de f.167
Processo 0800458-13.2020.8.12.0021 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: J.G.S.
ADV: RODOLFO LUIS GUERRA (OAB 16206B/MS)
ADV: CLAUDIA POMBANI LUZ (OAB 14045B/MS)
Intimação para manifestar acerca da constestação
Processo 0801680-21.2017.8.12.0021 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Rosa Maria Pedro Geribello
ADV: MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE (OAB 13763/MS)
Intimaçõa do r. despacho de folhas 233 e informações seguintes.
Processo 0802390-41.2017.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: L.A.S.F.L.R.
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação para manifestar da certidão de f.127
Processo 0802416-68.2019.8.12.0021 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: V.L.B.S.T. - Reqdo: J.Y.T.
ADV: CLÁUDIO ANTONIO DE SAUL (OAB 13884/MS)
ADV: MARCELO YAMASAKI VERONA (OAB 14313/MS)
Intimação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de abril de 2021, ás 14:30 hs, bem como da
decisão de folhas 353/354.
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Processo 0802837-58.2019.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: L.G.G.
ADV: ANA PAULA ESCHIEVANO AZEVEDO ELIAS (OAB 15872B/MS)
Para que, no prazo de 5 dias, apresente cálculo atualizado do débito alimentar.
Processo 0803271-13.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: S.L.F.
ADV: JULIANA MIRANDA ALFAIA DA COSTA (OAB 19360A/MS)
Intimação do r. despacho de folhas 57.
Processo 0804673-37.2017.8.12.0021 - Cumprimento Provisório de Sentença - Prestação de Alimentos
Exeqte: J.P.P.G. - Exectdo: L.S.V.
ADV: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (OAB 8505/MS)
Intimação do r. despacho de folhas 104.
Processo 0804986-90.2020.8.12.0021 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Roberto dos Santos Duarte
ADV: FÁBIO DONHA YARID (OAB 25043/MS)
Intimação do r. despacho de folhas 13
Processo 0805349-48.2018.8.12.0021 - Execução de Alimentos - Fixação
Exeqte: L.L.O.R.
ADV: MARIA IZABEL VAL PRADO (OAB 14314/MS)
Para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça de folhas 66.
Processo 0807085-67.2019.8.12.0021 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: G.N.R.L. e outro
ADV: ROSANA BAPTISTA LEMOS NATALI DE BRITO (OAB 378897/SP)
Intimação da parte de que encontra-se disponível para impressão as peças de f.os alvarás de f. 45/55, 58, para anexar na
carta de sentença, já expedida anteriormente, pelo prazo de cinco dias
Processo 0807241-21.2020.8.12.0021 - Interdição - Capacidade
Reqte: Cláudia Maria Fernandes de Carvalho Brito
ADV: ANDRE LUIS GARCIA DE FREITAS (OAB 6160/MS)
ADV: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA (OAB 45403/PR)
Intimação para recolhimento da diligência do Sr. oficial de Justiça, referente mandado de citação.
Processo 0807617-17.2014.8.12.0021 - Execução de Alimentos - Fixação
Exeqte: I.V.Q.T. - Exectdo: W.R.T.
ADV: MARIA IZABEL VAL PRADO (OAB 14314/MS)
Para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da certidão de folhas 196.
Processo 0807620-59.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: T.M.R.
ADV: MANOEL ZEFERINO DE MAGALHÃES NETO (OAB 14971B/MS)
Intimação para manifestar da contestação
Processo 0807720-48.2019.8.12.0021 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Z.F.B.
ADV: LEONILDO JOSE DA CUNHA (OAB 7809/MS)
Para que, no prazo de 5 dias, compareça em cartório a inventariante nomeada a fim de assinar termo.

2ª Vara Cível de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EMIRENE MOREIRA DE SOUZA ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCIONE CASTRO MEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0004708-25.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0807493-58.2019.8.12.0021) - Embargos à Execução Prestação de Serviços
Embargte: Viação São Luiz Ltda
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
ADV: TÚLIO CARVALHO GOMES (OAB 20601/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Viação São Luiz Ltda, R$ 2.112,94
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0007625-51.2019.8.12.0021 (processo principal 0800002-68.2017.8.12.0021) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Duplicata
Reqte: Agena Resinas e Colas Ltda
ADV: EDUARDO WANDERLEY GOMES (OAB 133754/RJ)
ADV: NILO GOMES DA SILVA (OAB 10108/MS)
Intimação da autora/exequente para que comprove a distribuição da carta precatória de fls. 113, no prazo de 10 dias.
Processo 0011109-55.2011.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Condomínio
Reqte: Paulo Edson Mangiolardo - Reqda: Espólio de Sônia Maria Abuchaim e outro
ADV: JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO (OAB 13342/MS)
ADV: EDMAR LOPES DE LIMA JÚNIOR (OAB 20729/MS)
Intimação da parte autora/exequente para que comprove a publicação do edital de fls. 442 em jornal de ampla circulação.
Prazo de 10 dias
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Processo 0600483-25.2011.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Walter Aparecido Pierim - Ivone Leones Pierim
ADV: MATILDE DUARTE GONÇALVES (OAB 12174A/MS)
ADV: ELVIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR (OAB 14912A/MS)
ADV: ÉZIO PEDRO FULAN (OAB 12173A/MS)
Ciência a respeito da disponibilização do termo de levantamento de penhora juntado aos autos.
Processo 0800019-12.2014.8.12.0021 (apensado ao Processo 0805767-59.2013.8.12.0021) - Impugnação ao
Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Impugte: Banco do Brasil S/A - Impugdo: Amilton Roldão de Souza
ADV: GILSON CARRETEIRO (OAB 161895/SP)
ADV: JOSÉ AYRES RODRIGUES (OAB 37787/SP)
ADV: ADRIANO HENRIQUE JURADO (OAB 9528/MS)
ADV: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA (OAB 6891E/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Despacho de fls. 772: “Vistos etc. Conforme determinado na sentença de fls. 587/590, junte-se cópia desta nos autos de
cumprimento de sentença apenso (Processo nº 0805767-59.2013.8.12.0021 ), bem como dos v. acórdãos e certidão de trânsito
em julgado (fls. 654/658, 696/704 , 721/727 e 729). No mais, cumpre esclarecer, que pedidos referentes a levantamento de
valores devem ser feitos nos autos de cumprimento de sentença e não nestes autos, uma vez que referidos valores encontramse depositados naqueles autos. Por fim, não havendo novos requerimentos e após cumpridas as formalidades legais, arquivemse os presentes autos. Às providências e intimações necessárias. Três Lagoas, 14 de janeiro de 2021.”
Processo 0800034-34.2021.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Daniel da Costa e Silva - Gabrielly Barbosa
ADV: FERNANDA PROVENZANO DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 23077/MS)
ADV: MICHEL ERNESTO FLUMIAN (OAB 213274/SP)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.65: O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o
“Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Posto isso, verificase que os autores não juntaram aos autos documento que comprove a situação de insuficiência de recursos que justifique a
concessão da gratuidade judiciária (ex.: comprovante de rendimentos, extratos bancários, extratos cartão de crédito, última
declaração IR etc), razão pela qual, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, devem eles apresentarem documentos que
comprovem a impossibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE MEDIANTE SIMPLES DECLARAÇÃO. SOMENTE ATRAVÉS DE PROVA DA NECESSIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. Não se justifica o deferimento da justiça gratuita a pessoas físicas e jurídicas, se o pedido não estiver
instruído com provas suficientes a respeito da verdadeira insuficiência de recursos. Pouco importa a afirmação da parte na
inicial de que não está em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O art. 5º
LXXIV, da CF/88 prevalece sobre o art. 2º da Lei 1.060/50. (TJMS - 3ª Turma Cível. Agravo nº 2077.013222-9/0000-0. Rel. Des.
Hamilton Carli. DJ nº 1556, p. 19. Publicado em 10.08.2007). Às providências necessárias.
Processo 0800036-04.2021.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Substituição do Produto
Autora: Priscila de Freitas Queiroz Geronimo
ADV: MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB 196085/SP)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.36: O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o
“Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Posto isso,
determino que a parte autora, em quinze dias (§ 2º do art. 99 do CPC), traga aos autos como prova de sua condição de
hipossuficiência: comprovante de rendimentos, extratos bancários, extratos cartão de crédito, cópia da última declaração IR
etc. Outrossim, no mesmo prazo, considerando que a parte autora informa na inicial ser casada, deve esclarecer quais são
as atividades remuneradas exercidas pelos integrantes do núcleo, além de demonstrar a renda total da família, por meio de
holerites, declarações completas de IR, extratos bancários, extratos de cartão de crédito, e demais documentos idôneos, sob
pena de indeferimento do benefício pretendido. Nesses termos, faculto à parte autora, no prazo de 15 dias, a comprovação
da hipossuficiência financeira alegada, com o integral cumprimento do acima determinado, sob pena de restar indeferido o
benefício da gratuidade processual. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800070-76.2021.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: José Antônio de Miranda
ADV: FELIPE DUARTE ROCHA (OAB 180199/MG)
Intimação da parte autora para recolher as custas do processo no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800071-61.2021.8.12.0021 (apensado ao Processo 0020091-88.1993.8.12.0021) - Procedimento Comum
Cível - Requerimento de Reintegração de Posse
Autor: Cesar Marques de Araujo
ADV: LARISSA ANDRADE RIBEIRO DA SILVA (OAB 425314/SP)
ADV: ANDRÉ BERNUCCI GOZZO BARBOSA (OAB 357787SP)
ADV: ROBERTO RABELATI (OAB 10702/MS)
ADV: AIRES PAES BARBOSA (OAB 169392/SP)
Intimação da parte autora para recolher as custas do processo no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800156-52.2018.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia
Exeqte: Lucimar Felix Pereira
ADV: TAINARA FERNANDA TALHAIRE (OAB 376275SP)
ADV: JOSÉ EDUARDO TREVIZAN (OAB 233347/SP)
Ciência à parte autora/exequente de que a carta precatória de fls. 173 foi encaminhada ao juízo deprecado, devendo
acompanhar o seu andamento naquela comarca
Processo 0800452-11.2017.8.12.0021 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Tiago Rocha de Souza - Geysa Carla V. P. de Souza
ADV: FERNANDA LAVEZZO DE MELO (OAB 14098/MS)
Intimação nos termos da decisão de f.221: Considerando que citação por edital é medida excepcional, devendo ser adotada
somente após o exaurimento dos meios acessíveis de localização da parte (Infojud, Bacenjud, Cartório Eleitoral, etc.), sendo
impossível concebê-la sem qualquer providência que vise a localização dos requeridos, porque seus efeitos configuram
considerável restrição ou limitação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, indefiro, por ora, o pedido de fls. 217/218,
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determinando-se a intimação da parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, intime-se
a parte requerente para se manifestar acerca dos ARs de fls. 211/216 e 219/220, no mesmo prazo. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0800686-22.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqdo: Residencial Montanini Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
ADV: MUNIR BOSSOE FLORES (OAB 250507/SP)
ADV: LUCAS FERNANDO DA SILVA (OAB 283074/SP)
Intimação da parte requerida nos termos do despacho f.281: Diante da concordância manifestada às fls. 275, homologo a
proposta de honorários de fls. 269. Sendo assim, intime-se a parte requerida para que promova o recolhimento de sua quotaparte, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado às fls. 249/251. Às providências necessárias.
Processo 0800695-47.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Autora: Marcilene dos Santos Alves
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 111577/SP)
Intimação da parte autora para impugnar a contestação de fls. 76/99 no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801087-84.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Valdemir Santos da Mata
ADV: SÉRGIO CONDE PERES JUNIOR (OAB 16369/MS)
Ciência à parte autora/exequente de que a carta precatória de fls. 704 foi encaminhada ao juízo deprecado, devendo
acompanhar o seu andamento naquela comarca
Processo 0801306-05.2017.8.12.0021 - Liquidação por Arbitramento - Correção Monetária
Reqte: Agrocentro Produtos Agropecuários Ltda - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15889A/MS)
ADV: SIDERLEY GODOY JÚNIOR (OAB 133107/SP)
Despacho de fls. 1775: “ Vistos, etc... Presto, nesta data, por ofício, as informações determinadas às fls. retro. Baixo os autos
acompanhados do ofício de informações e de documentos. Junte-se a cópia do ofício aos autos e remeta-se, imediatamente,
o original ao Exmo. Des. requisitante. Diante da v. Decisão de fls. 1772/1774, aguarde-se o julgamento do referido recurso. Às
providências e intimações necessária. Três Lagoas, 13 de janeiro de 2021.”
Processo 0801686-57.2019.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Práticas Abusivas
Autor: Reginaldo Santana Alves
ADV: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB 305028/SP)
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 11078A/MS)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.201: Acerca da petição e cálculos de fls. 195/199, manifeste-se a parte
exequente. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0802122-79.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Aurea Cardoso Brasil
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 111577/SP)
Intimação das partes acerca da manifestação do Perito às fls. 170/171.
Processo 0802185-46.2016.8.12.0021 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional)
Reqte: Lucirene Fernandes de Moraes Munhoz - Réu: Audenicia Silveira Plinta
ADV: IZABELA RIAL PARDO DE BARROS (OAB 18207/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
ADV: ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS (OAB 7560A/MS)
Decisão fls. 191/192: “ Vistos, etc. Diante das manifestações das partes às fls. 188 e 189, e, mormente, pelo fato de que
a prestação jurisdicional deve ser mantida mesmo durante o período da Pandemia de Covid-19, dou o regular seguimento ao
feito, designando-se audiência de instrução para o dia 02/02/2021, às 14h00min . Em decorrência das regras de biossegurança
deste Tribunal, a realização da audiência será realizada por videoconferência, por intermédio da ferramenta Microsoft Teams.
As testemunhas já foram arroladas. Para a realização do ato, deverão os advogados/Defensores, no prazo de 05 (cinco) dias
informarem nos autos seus respectivos telefones celulares e e-mail, e também das partes e testemunhas arroladas. Deverão,
ainda, juntamente com as partes e testemunhas, instalar o aplicativo “Microsoft Teams”, disponível na App Store (Iphone) ou
Play Store (Android) ou realizar o acesso diretamente pelo link da sala de espera virtual através do link, qual seja, https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, localizando “Salas da Comarca de Três Lagoas 2ª Vara Cível de Três Lagoas”, clicando
no botão “Acessar”. Ao escolher o link da 2ª Vara Cível de Três Lagoas, as partes, os advogados e as testemunhas ingressarão
na sala de espera, onde os microfones e câmeras deverão estar desligados e qualquer informação deverá ser solicitada pelo
chat da sala. Um servidor ou estagiário estará nesta sala à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. O
pregão será feito através do chat da sala e de forma oral na sala de espera e o link para acesso à sala de audiência será postado
no chat da sala de espera. Ao clicar no link, as partes, os advogados e testemunhas serão direcionados à sala de audiência,
onde o juiz que presidirá o ato os aguarda. Em virtude das normas de prevenção de contágio da COVID-19, esclarece-se
que partes e testemunhas deverão acessar o link da sala de espera por equipamento individual (celular, tablet, computador),
preferencialmente, a partir de suas casas ou local de trabalho. As orientações sobre o uso do “Microsoft Teams” poderão
ser solicitadas e enviadas por WhatsApp ou e-mail. Na hipótese de a parte e/ou a testemunha participar do ato estando no
escritório de seu advogado, deverá acessar o link por equipamento próprio ou emprestado e ser colocada em sala em separado
para colheita de seu depoimento. Por fim, em caso de impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos
envolvidos, o ato não será realizado na forma prevista, conforme artigo 3º, § 1º, da Resolução 329 do CNJ. Deverá, neste caso,
a parte, o advogado ou a testemunha esclarecer ao juízo, de modo concreto, qual é o fato que implica a impossibilidade técnica
ou instrumental alegada. As partes e testemunhas deverão estar portando documento de identificação. A pontualidade para o
horário agendado é necessária, sob pena de cancelamento do ato. Às providências e intimações necessárias. Três Lagoas, 14
de janeiro de 2021.”
Processo 0802507-61.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Idevaldo Claudino da Silva - Réu: Magazine São Paulo Minas Ltda - Romildo Carvalho - Milton Protássio Machado
Morais
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: LUIZ CARLOS ARECO (OAB 3526A/MS)
Intimação das partes nos termos do despacho f.172: Acerca da contestação de fls.171, dê-se ciência à parte autora. Sem
prejuízo, desde já, considerando o disposto no art. 357, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, delimitem as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, bem como as questões
de fato as quais recairá a atividade probatória. Ainda, no mesmo prazo, as partes deverão especificar as provas que pretendem
produzir, devendo demonstrar e justificar a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0802645-28.2019.8.12.0021 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A - Réu: Mailson Antonio Soares Negro
ADV: JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO (OAB 13342/MS)
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
Intimação nos termos da decisão de f.263: Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. Contudo, mantenho a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações ou decisão da instância superior. Às
providências e intimações necessárias.
Processo 0802779-26.2017.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução
Exeqte: Ubaldo Juveniz dos Santos - Anésia Maria de Carvalho Juveniz dos Santos - Joao Juveniz Junior - Anita Queiroz
Juveniz
ADV: RAFAEL SALVADOR BIANCO (OAB 87917/SP)
ADV: BRUNO HENRIQUE MORELLO BIANCO (OAB 379005/SP)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.169: Considerando o tempo transcorrido desde o protocolo da petição
de fls. 167/168, dou por prejudicado o pedido de suspensão dos autos. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que dê
regular seguimento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo acima, não havendo
manifestação, remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano, intimando-se a parte interessada para dar
andamento após o decurso desse prazo. Nada sendo requerido, ao arquivo definitivo, deixando consignado, desde já, que fluirá
o prazo da prescrição intercorrente. Às providências necessárias.
Processo 0803312-77.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Luiz Felipe Silvestre Rodrigues - Reqdo: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (OAB 12872/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
ADV: ANGELA APARECIDA BONATTI (OAB 9644/MT)
Ciência à parte autora/exequente a respeito da(s) guia(s) de levantamento juntada(s) aos autos.
Processo 0803773-49.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Réu: Banco Bradesco S.A.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
Intimação da parte requerida nos termos do despacho f.113: Intime-se o Banco réu para juntar aos autos os extratos
bancários da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer nas sanções do art. 400 do CPC. Às providências e intimações
necessárias
Processo 0803981-67.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Autora: Lelia Celestino - Reqdo: SABEMI Seguradora S/A - TerIntCer: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: SIDERLEY GODOY JÚNIOR (OAB 133107/SP)
ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ)
Intimação nos termos da decisão de f.211: Acerca da manifestação de fls.205/206, registro que, conforme questão já
discutida em vários feitos análogos em trâmite nesta Vara, bem como, de acordo com os esclarecimentos de fls.160/175 do
perito nomeado nos autos, não é possível a realização de perícia com base nas cópias digitalizadas, sendo indispensável a
juntada dos contratos originais/físicos. Assim, determino a realização da perícia deferida nos autos, somente em relação à via
original/física do contrato disponibilizado em cartório, ficando prejudicada a perícia em relação aos contratos cuja cópia física/
original não foram disponibilizados, cumprindo-se, integralmente, o já determinado às fls. 142/143. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0804017-75.2020.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Unipetro Dourados Distribuidora de Petróleo Ltda.
ADV: MARCOS ALCARA (OAB 9113/MS)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.77: Considerando que citação por edital é medida excepcional, devendo
ser adotada somente após o exaurimento dos meios acessíveis de localização da parte (Infojud, Bacenjud, Cartório Eleitoral,
etc.), sendo impossível concebê-la sem qualquer providência que vise a localização dos requeridos, porque seus efeitos
configuram considerável restrição ou limitação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, indefiro, por ora, o pedido
de fls. 76, determinandose a intimação da parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Às
providências necessárias.
Processo 0804096-88.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Reqte: Rufino Alves da Silva - Elena Rodrigues da Silva
ADV: ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 19134/MS)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.265: Em que pese os esclarecimentos de fls. 240/241; 249/250,
considerando que a presente ação tem como documento indispensável o contrato de compra e venda do imóvel o qual
se pretende adjudicar, faculto ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada aos autos do contrato ou instrumento de
rerratificação entre as partes contratantes, a fim de constar na descrição a matrícula correta do imóvel objeto da transação, sob
pena de indeferimento da inicial. Às providências necessárias.
Processo 0804376-25.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Katia Sirlene Cândido
ADV: VICTOR RODRIGUES SETTANNI (OAB 286907SP)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.218: Não obstante a ausência de contestação, nos termos do art. 348 e
art. 357, incisos II e IV do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, delimite as questões de direito
relevantes para a decisão do mérito, bem como as questões de fato as quais recairá a atividade probatória. Ainda, no mesmo
prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, devendo demonstrar e justificar a necessidade e pertinência, sob
pena de indeferimento. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0804781-95.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autor: Maseal Agro Florestal Ltda - Reqdo: Espólio de José Eduardo Rodrigues de Barros
ADV: EDER LUIZ PIECZKOLAN (OAB 4538/MS)
ADV: ZOROASTRO COUTINHO NETO (OAB 8155/MS)
Intimação da parte requerida para que se manifeste a respeito da petição de fls. 1030/1031. Prazo de 15 dias
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Processo 0804981-05.2019.8.12.0021 - Tutela Cautelar Antecedente - Contratos Bancários
Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Intimação da parte requerida nos termos do despacho f.173: Por ora, diante do prazo decorrido desde a manifestação de fls.
169/172, intime-se o Banco Requerido para acostar aos autos os contratos faltantes, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer
nas sanções do art. 400 do CPC. Com a juntada ou manifestação, dê-se vista dos autos à parte autora. Às providências e
intimações necessárias.
Processo 0804983-38.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Rodrigo Bonini - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: SUELEN ARAÚJO ANTIQUERA (OAB 23676/MS)
Intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0805093-37.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Sergio Rodrigo Rocha Alves - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: SUELEN ARAÚJO ANTIQUERA (OAB 23676/MS)
Intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0805096-60.2018.8.12.0021 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Jose Antonio Alexandre - Réu: Jardim Nova Ipanema Ltda e outro
ADV: SONIA APARECIDA PRADO LIMA (OAB 18770/MS)
Despacho de fls. 124: “Acolho a emenda a inicial de fls. 104/105. Retifique-se o cadastro dos autos. No mais, acerca da
solicitação de expedição de certidão pelo Cartório do Distribuidor desta comarca, saliento que tal diligência é ônus da parte
requerente. Sendo assim, intime-se a parte autora para que dê regular seguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Às
providências necessárias.”
Processo 0805151-74.2019.8.12.0021 - Liquidação por Arbitramento - Correção Monetária
Reqte: Aline Maria Carducci - Reqdo: Banco Pecúnia S/A
ADV: JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
ADV: FERNANDA LAVEZZO DE MELO (OAB 14098/MS)
Intimação das partes para que apresentem quesitos em 15 dias.
Processo 0805569-80.2017.8.12.0021 (apensado ao Processo 0800503-51.2019.8.12.0021) - Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Itaú Unibanco S/A (Banco Itau S/A) - Exectdo: Fibralogic Ms - Comércio de Fibras e Celulose Ltda - Roberto Zerbatto
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação da parte exequente a respeito da disponibilização do ofício de fls. 340, nos termos da decisão de fls. 324. //
Intimação da parte exequente para que dê andamento ao feito requerendo o que de direito. Prazo de 5 dias.
Processo 0805757-68.2020.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de MS, TO e Oeste da Bahia - SICREDI Exectdo: Isabella Karin Guimaraes Ramos 05814265175 (Rer Radiadores) - Isabella Karin Guimaraes Ramos
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
Intimação da parte autora/exequente para que recolha quatro diligência(s) de oficial de justiça. Prazo de 5 dias.
Processo 0805767-59.2013.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Exeqte: Amilton Roldão de Souza - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: JOSÉ AYRES RODRIGUES (OAB 37787/SP)
ADV: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA (OAB 6891E/MS)
ADV: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (OAB 10062/MS)
ADV: ADRIANO HENRIQUE JURADO (OAB 9528/MS)
ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 12473A/MS)
ADV: GILSON CARRETEIRO (OAB 161895/SP)
Intimação das partes para que informem os dados bancários necessários para expedição de levantamento judicial: banco,
município da agência bancária, nº da agência, tipo de conta (corrente/poupança), nº da conta, titular da conta, CPF/CNPJ do
titular da conta. Prazo de 5 dias.
Processo 0806229-69.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Anderson Carlos da Silva
ADV: ANGELA APARECIDA BONATTI (OAB 9644/O/MT)
ADV: JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (OAB 12872/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação nos autos, diante da certidão
de fls. 41.
Processo 0806433-16.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Natal de Jesus da Onça de Souza
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação de fls. 50/123.
Processo 0806466-40.2019.8.12.0021 - Liquidação por Arbitramento - Práticas Abusivas
Réu: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 16964/MS)
Intimação da parte requerida nos termos do despacho f.187: Por ora, intime-se o requerido para se manifestar acerca da
manifestação e extrato de fls. 183/185. Após, caso haja concordância por parte do Banco requerido, intime-se o perito fazer
as retificações no laudo, a fim de estabelecer os valores devidos, com o acréscimo das duas prestações quitadas. Com a
retificação, dê-se vista às pares Às providências e intimações necessárias.
Processo 0806523-58.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Leticia Shirley Dias Conceição - Reqda: Zeneide Aparecida de Jesus
ADV: SIRLENE JEZUS MOREIRA (OAB 10876/MS)
ADV: PATRICIA ALVES GASPARETO DE SOUZA (OAB 10380/MS)
ADV: JOSE AFONSO MACHADO NETO (OAB 10203/MS)
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Intimação das partes para que em 15 dias apresentem manifestação nos autos, desde já indicando seus assistentes técnicos,
apresentando seus quesitos e eventual alegação de impedimento ou suspeição do perito nomeado (art. 465, § 1º), sob pena de
preclusão de tal direito.//////////////////////////// Intimação das partes acerca da proposta de honorários apresentada às fls. 195 para
que digam, no prazo de 05 dias, se concordam.
Processo 0806546-04.2019.8.12.0021 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.83: Indefiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido à fl. 82, haja
vista que a ausência de localização da parte ré não é pressuposto regular para a suspensão do feito. Assim, diante do prazo já
decorrido desde a manifestação de fls. 82, intime-se a parte autora para dar regular andamento ao feito, requerendo o que de
direito, em 05 dias, sob pena de extinção do feito. Inerte, intime-se pessoalmente. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0807024-75.2020.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de MS, TO e Oeste da Bahia - SICREDI
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
Ciência ao exequente a respeito da disponibilização às fls. 64 da certidão solicitada.
Processo 0807040-05.2015.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Simone Souza Santos - Alcar Veículos Ltda
ADV: JOÃO PAULO PINHEIRO MACHADO (OAB 11940/MS)
ADV: PINHEIRO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (OAB 60013/MS)
Intimação nos termos da decisão de f.157: A solicitação de declarações de imposto de renda, por se tratar de verdadeira
quebra de sigilo fiscal, exige-se, para tanto, a comprovação de que a parte buscou os meios de que dispunha para realizar
a penhora de bens. Nestes termos, e conforme se extrai de decisão do STJ, se faz necessária a demonstração de que se
esgotaram as tentativas de penhora nos autos. Nos autos não há qualquer demonstração de que tenha ocorrido a busca de bens
perante o Renajud. Assim sendo, indefiro, por ora, o pedido de quebra do sigilo fiscal (fls. 156), intimando-se a parte autora para
que promova o regular prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Inerte, remetam-se os
autos ao arquivo provisório até nova provocação da parte interessada. Decorrido o prazo de 1 (um) ano, nada sendo requerido,
remeta-se o feito ao arquivo definitivo, consignando-se, desde já, que fluirá o prazo da prescrição intercorrente. Às providências
e intimações necessárias.
Processo 0807127-19.2019.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Ricardo Gonçalves de Lima Cordeiro
ADV: MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA PACHECO (OAB 9527/MS)
ADV: JUVENAL MARCOS PACHECO (OAB 3408/MS)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.78: Por ora, manifeste-se a parte exequente acerca da petição de fls.
76/77. Às providências necessárias.
Processo 0807687-34.2014.8.12.0021 - Monitória - Contratos Bancários
Reqte: Banco Bradesco S/A - Reqdo: Waldir Jesus Geralde
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: ANDRESSA JARLETTI GONCALVES DE OLIVEIRA (OAB 36115/PR)
ADV: MARCO ANTONIO TORTATO DE MELLO (OAB 23820/PR)
Despacho de fls. 414: “ Vistos, etc... Diante do longo tempo decorrido desde o pedido de fls. 398/401, intime-se a parte
requerida para acostar aos autos o comprovante de pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo,
acerca da manifestação do perito de fls. 407/410, intimem-se as partes. Às providências e intimações necessárias. Três Lagoas,
12 de janeiro de 2021.”
Processo 0807786-28.2019.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale
ADV: MÁRCIO MASAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP)
ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Intimação da parte autora nos termos do despacho f.212: Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls.
203/207, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências necessárias.
Processo 0807874-32.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Michel Jansen Mendes do Amaral
ADV: MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO (OAB 89807/PR)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Decisão de fls. 37/39: “Diante dos documentos acostados aos autos, defiro os benefícios da Justiça Gratuita em favor da
parte autora. Anote-se. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, a designação de audiência inicial para tentativa de
conciliação/mediação é a regra, na forma do art. 334. Todavia, há casos em que a própria natureza da demanda evidencia que
não há possibilidade, ao menos “ab initio”, de celebração de acordo. Nesses casos, perfilho do entendimento de que é cabível
a flexibilização do procedimento, de modo a, em atenção as peculiaridades do caso concreto, à luz da diminuta probabilidade
de obtenção de composição, deixar de designar o ato, ao menos neste momento, com base no art. 139, V, do CPC. Sobre o
tema, o enunciado n. 24 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) é elucidativo: “Além das
situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, V, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada
a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo. “ Diante
disso, deixo de designar, por ora, a audiência inicial. Intimem-se as partes sobre esta decisão. Cite-se a parte ré. (....) Faculto às
partes a indicação de Assistentes e quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, incisos I e II do CPC/2015). (...)”
Processo 0807922-88.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Priscila de Almeira Mendes - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO (OAB 89807/PR)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis se manifeste a respeito da contestação de fls. 62/191.
Processo 0808000-82.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0802944-05.2019.8.12.0021) - Procedimento Comum
Cível - Honorários Advocatícios
Autor: Castro Grilo e Pavan Advogados - Réu: Consórcio UFN III
ADV: CARLOS EDUARDO CUNHA BANDEIRA DE MELO JOIA (OAB 134735/RJ)
ADV: KAMILA SOARES DE LIMA (OAB 336097/SP)
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ADV: THIAGO MACHADO GRILO (OAB 12212/MS)
ADV: DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA (OAB 12480/MS)
Intimação da parte executada para, voluntariamente, efetuar(em) o pagamento do postulado na inicial, no prazo de 15
dias, caso no qual, esse ficará(ão) isento(s) de multa, honorários advocatícios e custas, da execução, cientificando-o de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme dicção do art. 525
do CPC, conforme Despacho de fls. 08/09:
Processo 0808318-65.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Eduardo Rocha Vasconcellos - Réu: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 111577/SP)
Decisão de fls. 136/141: “Vistos, etc... Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Sabe-se que na sistemática de
Código de Processo Civil vigente (art. 294), a tutela provisória é gênero da tutela de urgência, e esta se subvide em: a) tutela de
urgência de natureza cautelar e b) tutela de urgência de natureza antecipatória, mantendo-se a distinção de que, a tutela de
índole cautelar não tem um fim em si mesma, mas destina-se a assegurar o resultado útil e a eficácia do provimento definitivo
(instrumentalidade), enquanto na antecipatória há uma antecipação parcial ou total do próprio provimento requerido, não
podendo esta ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º). Ainda, a despeito
dessa subdivisão (cautelar X antecipatória), o código vigente não fez distinção entre os requisitos necessários às suas
concessões, estabelecendo para ambos os casos a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Veja-se: “Art. 300: A tutela será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3º - A tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Sobre essa
“unificação” dos requisitos necessários à concessão de ambas as espécies (cautelar ou antecipatória), Daniel Amorim
Assumpção Neves, em sua obra “Novo Código de Processo Civil Comentado - Artigo por Artigo”, Ed. Juspodivm, Salvador, 2016,
pg. 476, elucida que: “(...) O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento
para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que ividenciem a
probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir
suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Nesse sentido, o Enunciado 143 do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (FPPC): “A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a
tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a
prestação de ambas as tutelas de forma antecipada”. Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada
de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção
futura, em razão do perecimento do seu direito”. Não obstante isso, no presente caso, em se considerando que a medida
requerida visa a imediata implantação do benefício, entendo que a tutela de urgência requerida, tem verdadeira natureza
antecipatória, no que passo a analisar a presença ou não dos requisitos necessários à sua concessão. Como visto, para a
efetiva concessão da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipatória, é necessária a presença de pressupostos legais,
vez que esta adianta os efeitos da tutela do mérito, permitindo a imediata execução da pretensão, e aquela, assegura o resultado
útil e a eficácia do provimento definitivo. Desta feita, é pressuposto essencial que existam elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Relativamente à probabilidade do direito já
se escreveu: “(...)A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”. (Fredie Didier JR. e outros, em “Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, 2ª tiragem, Ed. Revista dos Tribunais Ltda, São Paulo/SP, 2015) No caso específico dos autos,
os documentos acostados aos autos não são suficientes para conferir a probabilidade do direito alegada pela parte autora, uma
vez que se faz necessária a dilação probatória, a fim de que se comprove a alegação de incapacidade, haja vista que os
documentos juntados não a demonstram de forma cabal. Assim, nesse juízo de cognição verticalmente sumária, entendo não
estarem presentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, relego a apreciação
do pedido de tutela de urgência após a vinda da contestação e da realização da perícia, oportunidade em que, reunidos mais
elementos de convicção, poderá ser melhor avaliada a pretensão da parte autora. No mais, na sistemática do Novo Código de
Processo Civil, a designação de audiência inicial para tentativa de conciliação/mediação é a regra, na forma do art. 334. Todavia,
há casos em que a própria natureza da demanda evidencia que não há possibilidade, ao menos “ab initio”, de celebração de
acordo. Nesses casos, perfilho do entendimento de que é cabível a flexibilização do procedimento, de modo a, em atenção as
peculiaridades do caso concreto, a luz da diminuta probabilidade de obtenção de composição, deixar de designar o ato, ao
menos neste momento, com base no art. 139, V do CPC. Sobre o tema, o enunciado n. 24 da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) é elucidativo: Além das situações em que a flexibilização do procedimento é
autorizada pelo art. 139, V, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades
da causa, observadas as garantias fundamentais do processo. Ademais, a dispensa de prévia audiência de conciliação ou
mediação nas causas em que figuram como parte a Fazenda Pública Municipal, Estadual ou Federal, suas autarquias e
fundações, no âmbito dos processos distribuídos na Justiça Comum Estadual de Mato Grosso do Sul foi objeto da Recomendação
nº 01, de maio de 2016, do Tribunal de Justiça deste Estado. Diante disso, deixo de designar, por ora, a audiência inicial.
Intimem-se as partes sobre esta decisão. Cite-se a autarquia, na pessoa de seu procurador, para apresentar defesa, no prazo
legal, sob pena de revelia, e no mesmo prazo, requisitem-se-lhe todas as informações que eventualmente dispõe em relação à
parte autora (benefícios deferidos, prazos, tratamentos, salário-de-contribuição etc), sob pena de se considerar em seu desfavor
as alegações atinentes a documentos que retiver. No mesmo prazo, a parte ré deverá trazer aos autos cópia do processo
administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias
medicas realizadas (se for o caso). Juntada resposta aos autos, vista à parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias.
Anote-se, por oportuno, que o prazo para apresentação de contestação começará a fluir a partir da juntada do AR/ mandado aos
autos, nos termos dos artigos 231 e 335, III, do Código de Processo Civil. No mais, para o deslinde do feito se faz necessária a
realização de perícia médica a fim de se averiguar a real situação da parte autora. Para isso, deve-se nomear perito especialista
para que a análise de eventuais doenças possa mais facilmente ser identificada. Verifica-se que cabe ao INSS o adiantamento
dos honorários periciais em ações acidentárias. É o preceito apresentado pelo artigo 8º, §2º da lei n°. 8.620/93. Art. 8º. O
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou
opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e
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impenhorabilidade de seus bens. § 1º. (...) Omissis § 2º. O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do
trabalho. Portanto, cabe ao INSS arcar com os custos da perícia designada. Não caberia no feito a alegação do INSS de que já
possui seus peritos e que estão a disposição do juízo, pois trataria de perícia unilateral e com peritos que não gozam da
confiança do juízo (não obstante sejam profissionais que mereçam nosso respeito). Assim, nomeio como perito o Dr. João
Antonio de Oliveira, médico especialista em patologias decorrentes do trabalho, que deverá ser intimado para tal finalidade.
Caso o periciado (requerente) seja paciente do perito ou exista qualquer outro impedimento, ainda que íntimo, o perito deverá
comunicar este juízo. Arbitro os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que remunerarão condignamente o perito.
Assim sendo, intime o INSS para que recolha o valor dos honorários periciais no prazo de 30 (trinta) dias, bem como apresente
seus quesitos. Observo ainda que a parte autora já apresentou seus quesitos às fls. 14. Os quesitos do juízo são os seguintes:
1) O(a) requerente apresenta sinais de ofensa à integridade corporal ou à sua saúde? Indicar de forma geral e pelo CID. 2) As
lesões informadas pelo(a) requerente são decorrentes do acidente de trabalho? Especificar a extensão da(s) lesões. 3) Resultou
ou resultará debilidade permanente que impede o desempenho de atividade remunerada? 4) Por força das lesões o(a)
requerente permaneceu ou permanece incapacitado, total ou parcialmente, para o exercício da atividade laboral ou cotidiana
que desempenhava? Em caso positivo, por quanto tempo? 5) Se constadas as lesões, as mesmas são incuráveis? São
suscetíveis de tratamento médico que permita o retorno ao labor habitual? 6) O(a) requerente foi informado(a) ou tinha em seu
poder, documento ou relatório médico, que permitisse concluir a presença da debilidade ou incapacidade permanente? Se
possível, informe quando e como o(a) requerente tomou conhecimento de tal fato. 7) Outras conclusões que o perito entender
pertinentes. Para a realização da perícia, a parte autora deverá comparecer munida de documentos pessoais e de todos os
exames médicos de que disponha. Assim, comprovado o pagamento do valor da perícia, oficie-se ao perito para designação de
data e local para a realização da perícia médica na parte autora. Com a data, intime-se a parte autora (pessoalmente por
mandado) e os advogados pelo DJ. O prazo para a apresentação do laudo pericial será de 15 (quinze) dias a contar do exame.
Com a apresentação do laudo, expeça guia de levantamento dos honorários em favor do perito. Após a prova pericial, intime-se
as partes e eventuais assistentes técnicos para que se manifestem sobre a mesma no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º
do CPC) e, posteriormente, tornem os autos conclusos. “

3ª Vara Cível de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MÁRCIO ROGÉRIO ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO XAVIER DE QUEIROZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0802100-60.2016.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Cancelamento de Protesto
Exectdo: Madalena de Jesus Rodrigues ME
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Madalena de Jesus Rodrigues ME, R$ 328,14
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0001153-15.2011.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Maurício Brambila e outro
ADV: JAQUELINE CAYUELA CANOVA (OAB 351573/SP)
ADV: JAMES ERISON CANOVA (OAB 297576/SP)
Fica intimada a parte exequente acerca da comprovação de levantamento da guia mencionada, juntada à f. 366, e extrato
atual da Subconta sem nenhum valor (fls. 367/368).
Processo 0007406-58.2007.8.12.0021 (021.07.007406-3) - Cumprimento de sentença - Posse
Exectdo: Célio Natal Rodrigues e outro
ADV: CARLOS ANTONIO MANTOVANI (OAB 25171/MS)
ADV: DANILO GALLARDO CORREIA (OAB 247066/SP)
Despacho de fls. 565: “Vistos etc. Intime-se a parte executada, via DJ (f. 527), para, em cinco dias, manifestar sobre o
requerimento de f. 547/548. Intimem-se.” Intima-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a manifestação
da parte executada, com a juntada de documentos (fls. 566/582).
Processo 0007766-85.2010.8.12.0021 (021.10.007766-9) - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqda: Dulce Rodrigues Montalvão e outros
ADV: NIVALDO INÁCIO CAMPOS (OAB 13590/MS)
ADV: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (OAB 10062/MS)
ADV: ALESSANDRO MONTALVÃO DA SILVA (OAB 19598/DF)
ADV: ANDRE FLORIANO DE QUEIROZ (OAB 9592/MS)
ADV: CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS (OAB 9208/MS)
ADV: DILZA CONCEICAO DA SILVA (OAB 6517/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 839, 841/846).
Processo 0800016-47.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Cassiano Massakazu Sasaki
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 54).
Processo 0800023-39.2020.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária
Exeqte: José Carlos Skrzyszowski Júnior
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
Despacho de fls. 89: “Vistos etc. Considerando a certidão retro e que o cumprimento de sentença corre no interesse da parte
credora, inerte essa, arquivem-se, passando a correr a prescrição intercorrente. Intimem-se.”
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Processo 0800050-56.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autor: Moacyr Luiz de Oliveira - Réu: Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e Outro e outros
ADV: ANDRE FLORIANO DE QUEIROZ (OAB 9592/MS)
ADV: CLÁUDIO ANTONIO DE SAUL (OAB 13884/MS)
ADV: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO (OAB 14914A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 271/272).
Processo 0800068-09.2021.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Ariane Priscila da Silva Queiroz
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO (OAB 89807/PR)
Decisão de fls. 67/68: “Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil,
a designação de audiência inicial para tentativa de conciliação/mediação é a regra, na forma do art. 334. Todavia, há casos em
que a própria natureza da demanda evidencia que não há possibilidade, ao menos “ab initio”, de celebração de acordo. Nesses
casos, perfilho do entendimento de que é cabível a flexibilização do procedimento, de modo a, em atenção as peculiaridades do
caso concreto, à luz da diminuta probabilidade de obtenção de composição, deixar de designar o ato, ao menos neste momento,
com base no art. 139, V, do CPC. Sobre o tema, o enunciado n. 24 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (ENFAM) é elucidativo: “Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139,
V, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas
as garantias fundamentais do processo.” Diante disso, deixo de designar, por ora, a audiência inicial. Intimem-se as partes
sobre esta decisão. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem verdadeiros
os fatos articulados na inicial. Anote-se, por oportuno, que o prazo para apresentação de contestação começará a fluir a partir
da juntada do AR/ mandado aos autos, nos termos dos artigos 231 e 335, III, do Código de Processo Civil. Com a juntada da
contestação, vista à parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Desde logo, defiro a
produção de prova pericial e nomeio o Dr. João Antônio de Oliveira para realizar a perícia, profissional que a parte requerida
concorda, além do que os recém cadastrados no CPTEC são de outras Comarcas, incidindo o § 5º do art. 156. O perito deverá
ser intimado para tal finalidade. Caso o periciado (requerente) seja paciente do perito ou exista qualquer outro impedimento,
ainda que íntimo, o perito deverá comunicar este juízo. Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), que serão
pagos pela parte requerida, diante da inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da parte autora, que possui
dificuldade financeira para desincumbir de tal encargo inerente a essa prova técnica, conforme § 1º do artigo 373 do CPC e até
mesmo o disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, ainda que por analogia. O prazo para o depósito dos honorários é de 20 (vinte)
dias, sob pena de resta prejudicada tal prova, com o julgamento do feito no estado em que se encontra e, ante a inversão
do ônus probatório, serão presumidas verdadeiras as alegações da inicial. Faculto às partes a indicação de Assistentes e
quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, incisos I e II do CPC/2015) Assim, com o recolhimento dos honorários, oficie-se ao
perito, para designação de data e local para a realização da perícia médica no requerente. Com a data, intime-se o requerente
(pessoalmente por mandado) e os advogados pelo DJ, bem como o assistente técnico. O prazo para a apresentação do laudo
pericial será de 15 (quinze) dias a contar do exame. Com a apresentação do laudo, e desde que comprovado o cadastro do
perito no CPTEC, expeça-se guia de levantamento dos honorários em favor do perito. Após a prova pericial, intime-se as
partes e eventuais assistentes técnicos para que se manifestem sobre a mesma no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º do
CPC/2015) e, posteriormente, tornem os autos conclusos. Às providências e intimações necessárias.”
Processo 0800074-16.2021.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Descontos dos benefícios
Autora: Celi Maria Vieira Pires
ADV: MARCELO YAMASAKI VERONA (OAB 14313/MS)
Despacho de fls. 44: “Vistos etc. Defiro a gratuidade. Considerando esse período de pandemia, ainda vigendo orientações
para se evitar atos presenciais, dispenso a audiência preliminar. Porém, oportunamente, a pedido das partes, poderá ser
designada audiência exclusiva de conciliação. Portanto, cite-se a parte requerida para contestar o pedido inicial, em 15 dias,
sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos da inicial. Intimem-se.”
Processo 0800080-23.2021.8.12.0021 - Monitória - Cheque
Autor: José Antônio de Miranda
ADV: FELIPE DUARTE ROCHA (OAB 180199/MG)
Intimação da parte autora para em quinze dias recolher a Taxa judiciária de fls. 12/13, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Processo 0800081-08.2021.8.12.0021 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
Decisão de fls. 38: “Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão de bem móvel, com base no Decreto-lei 911/69. A
petição inicial foi instruída com instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora do devedor. Nos termos do
artigo 3º do Decreto-lei 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente, é de se deferir liminarmente a
medida de busca e apreensão do bem descrito na inicial. Diante do exposto, concedo a liminar e determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o representante da parte autora, ou pessoa que ela indicar,
ser nomeado depositário fiel. Executada a liminar (a partir de quando se conta o prazo de cinco dias para a purgação da mora,
pagando o devedor toda obrigação devidamente corrigida, hipótese na qual o bem lhe será restituído), cite-se a parte requerida
para, querendo, em 15 dias, oferecer contestação. Em caso de pagamento, intime-se a parte autora para se manifestar em 5
dias. Não localizado o bem, não se procederá à citação, devendo a parte autora ser intimada para requerer o que de direito em
cinco dias.” Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, recolher 02 (duas) diligências de Oficial de Justiça.
Processo 0800082-03.2015.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Substituição do Produto
Exeqte: O.L. e outros - Exectdo: O.
ADV: NELSON SILVA TORRES (OAB 14719/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação das partes do desarquivamento do feito para ciência acerca da juntada de ofício à f. 655 e cópias de decisões às
fls. 656/702, para manifestação, caso queiram, em 05 dias, sendo que após o feito retornará ao arquivo.
Processo 0800443-44.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Nulidade / Inexigibilidade do Título
Autor: Samuel Corrêa - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899/MS)
Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte requerente
às fls. 149/155.
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Processo 0800606-58.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Descontos Indevidos
Reqte: Marisa Rodrigues da Silva - Réu: Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mutuo Ao Servidor Público
ADV: SAMUEL OLIVEIRA MACIEL (OAB 72793/MG)
ADV: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB 305028/SP)
ADV: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA (OAB 165687/MG)
Intimação das partes para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a juntada de informações (fls. 238/251).
Processo 0800672-09.2017.8.12.0021 - Tutela Cautelar Antecedente - Contratos Bancários
Reqte: Weder Francioli Acunha - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: PATRICIA ALVES GASPARETO DE SOUZA (OAB 10380/MS)
ADV: JOSE AFONSO MACHADO NETO (OAB 10203/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a manifestação da parte requerida, com a juntada de
comprovante de pagamento, no valor de R$ 811,23 (fls. 85/89).
Processo 0800702-73.2019.8.12.0021 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Despacho de fls. 98: “Vistos etc. Defiro o requerimento retro. Aguarde-se por 60 dias. Restrição sobre o veículo já levantada
(f. 83). Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora em cinco dias. Intimem-se.”
Processo 0800934-22.2018.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Alessandro Rogério de Mendonça Capobianco - Exectdo: Azul Linhas Áereas Brasileiras S.A.
ADV: LUCIANA GOULART PENTEADO (OAB 167884/SP)
Intimação da patrona da parte executada para manifestar-se nos autos, informando os dados bancários (n° do Banco, n° e
localidade da agência, n° e tipo da conta/poupança e CPF do favorecido) para levantamento do valor.
Processo 0800952-77.2017.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
Exeqte: Danilo Augusto Elias da Silva - Exectda: OI S.A. - Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: ANDRE CLEMENTE MARANHA (OAB 13860A/MS)
ADV: MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS (OAB 12970/MS)
Decisão de fls. 532: “Vistos etc. Rejeito de plano a impugnação de f. 521/531, ante a preclusão, conforme decisões anteriores
de f. 446/447, 496 e 513. Deveria a executada ter agravado da primeira decisão, pois os pedidos de reconsideração não
interrompem o prazo para recurso. Aguarde-se notícia de agravo sobre esta decisão e, eventualmente não recebido no efeito
suspensivo, cumpra-se a decisão de f. 513. Intimem-se.”
Processo 0801016-53.2018.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Marli Menegueli da Costa - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: ELIDIANE SIMÕES DA SILVA VIDOTTI (OAB 16843/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
Despacho de fls. 278: “Vistos etc. Intime-se a parte devedora, na forma do § 2º do artigo 513 do CPC, para, no prazo de
quinze dias, pagar o débito noticiado às fs. 575/576, sob pena de multa de 10% (dez por cento), além da penhora dos seus
bens e novos honorários de 10%. Caso não pague voluntariamente, o prazo para impugnação flui automaticamente findo o
prazo para pagamento, independentemente de nova intimação ou de seguro o juízo. Decorrido o prazo sem notícia nos autos
de pagamento, venham conclusos.” Débito noticiado: R$ 31.618,96 (trinta e um mil seiscentos e dezoito reais e noventa e seis
centavos) - Subconta n. 733344
Processo 0801036-15.2016.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Monza Distribuidora de Veículos Ltda - Exectdo: Auto Peças e Reparadora Três Lagoas Ltda
ADV: ANDREY GUSMÃO ROUSSEAU GUIMARÃES (OAB 15728/MS)
ADV: HÉLIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA (OAB 13493/MS)
ADV: RAFAEL DA COSTA FERNANDES (OAB 11957/MS)
ADV: MARCELO PEREIRA LONGO (OAB 11341A/MS)
Decisão de fls. 351: “Vistos etc. Considerando a certidão retro, intime-se o advogado da parte retro peticionante para, em
15 dias, juntar procuração aos autos, sob pena de revelia e tornar-se sem efeito a defesa protocolada nestes autos. Decorrido o
prazo sem a juntada de procuração, torne-se sem efeito a defesa retro, mas mantidos os documentos juntados (§ 1º, II, do art.
76 e § 2º do art. 104 do CPC). Juntada procuração, intime-se a parte exequente para, em 15 dias, manifestar sobre a petição e
documentos retro juntados. Intimem-se.”
Processo 0801230-15.2016.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: A.P.C.F.
ADV: WAGNER LEAO DO CARMO (OAB 3571/MS)
Decisão f. 261: “Vistos etc. Indefiro o requerimento retro, pois a própria parte pode se habilitar nos autos de destino do ofício
para lá dar andamento à solicitação. Ademais, certifique-se o cartório sobre eventual decreto de falência da requerida, o que
prejudicará a penhora antes determinada, juntando-se aos autos eventual comunicação via SCDPA. Tendo sido decretada a
falência, ciência à parte autora, podendo manifestar em cinco dias, e conclusos. Intimem-se.” Juntada do ofício às fls. 262/269.
Processo 0801282-11.2016.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exeqte: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Exectdo: Anderson Garcia da Silva Pereira
ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)
ADV: PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP)
ADV: TATIANE VERA FERREIRA (OAB 20651/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 214).
Processo 0801549-41.2020.8.12.0021 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Autor: Márcio Queiroz de Souza e outro
ADV: VINÍCIUS CAMARGO OTTONI (OAB 17962/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de intimação (fls. 50/51).
Processo 0801849-49.2019.8.12.0114 (apensado ao Processo 0802061-70.2019.8.12.0114) - Procedimento Comum
Cível - Compromisso
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Autora: Renata Fernandes Camargo
ADV: PÂMELA APARECIDA FRANCISCO SILVA (OAB 24153/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 157/160).
Processo 0801994-40.2012.8.12.0021 - Liquidação por Arbitramento - Contratos Bancários
Reqte: Antonio Ferreira da Silva - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: SORAYA CARVALHO DE SOUZA EPELBAUM (OAB 13555/MS)
ADV: VALTER RIBEIRO DE ARAUJO (OAB 3052/MS)
ADV: LUIZ EPELBAUM (OAB 6703B/MS)
ADV: JÚLIO SÉRGIO GREGUER FERNANDES (OAB 11540/MS)
ADV: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS (OAB 9381/MS)
Despacho de fls. 1470: “Vistos etc. A petição retro será apreciada após o julgamento do agravo. Intimem-se.”
Processo 0802183-37.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Laudeci Guimarães dos Santos - Réu: Banco Safra S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Processo 0802309-87.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Carlos da Silva Fonseca - Reqdo: Banco Safra S/A
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 337786/SP)
“Despacho f. 81/82: “Rejeito a preliminar de conexão, dado que este feito e o de n. 0802310-72.2020.8.12.0021 tratam de
contratos completamente distintos. Ainda que não o fosse, observo que ambos estão sujeitos à jurisdição deste magistrado,
ou seja, ao mesmo entendimento, o que esvazia o objetivo almejado com a reunião dos feitos. Também afasto a preliminar de
falta de interesse de agir, seja por não consistir o prévio requerimento administrativo de condição de procedibilidade no caso
em apreço, seja diante da contestação ofertada pela requerida, denotando resistência à pretensão autoral. No mais, o feito
está em ordem, pelo que dou por saneado. Fixo como ponto controvertido a contratação retratada às fs. 50/55. Defiro a prova
pericial grafotécnica e, nos termos do art. 464 do CPC nomeio Perito Judicial o Sr. Milton César Fúrio, do qual o cartório tem o
endereço. Intimem-se as partes para que, em um prazo de 15 dias (art. 465), apresentem seus quesitos, bem como, querendo,
indiquem assistente técnico, sob pena de preclusão de tal direito. Em seguida, intime-se o Sr. Perito para que apresente
proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Com a proposta de honorários, digam as partes se concordam, em cinco
dias. Caso concordem, fica desde já homologada tal proposta. Do contrário, conclusos para decisão. Homologada a proposta de
honorários, como o ônus da prova de comprovar a autenticidade de tal documento é da parte requerida, por ser quem produziu
tais documentos nos autos, conforme art. 429, II, do CPC, intime-se a parte requerida para em 15 dias depositar nos autos os
honorários do perito, sob pena de preclusão de tal prova, presumindo-se inautêntico o contrato. No mesmo prazo, deverá a parte
requerida depositar em cartório a via original dos documentos de fs. 50/55. Feito o depósito dos honorários e dos documentos
originais, intime-se o Perito para que designe data para a instalação dos trabalhos e coleta do material (devendo o Cartório
intimar as partes para comparecimento se assim desejarem - e a parte requerente para a coleta dos materiais grafotécnicos),
e após, para que apresente Laudo Pericial, no prazo de 30 (trinta) dias. Com a juntada do laudo, levantem-se os honorários do
perito a seu favor. Também com tal juntada, intimem-se as partes e seus assistentes técnicos para que se manifestem no prazo
comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º do CPC) e, posteriormente, tornem os autos conclusos. Intimem.”
Processo 0802310-72.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Carlos da Silva Fonseca - Reqdo: Banco Safra S/A
ADV: FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 337786/SP)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: WALDIR SERRA MARZABAL JÚNIOR (OAB 45784/PR)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JULIANO BARCA CARRARA (OAB 16577/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a manifestação da parte requerida, com a juntada de
comprovante de depósito, no valor de R$ 3.500,00 (fls. 80/82).
Processo 0802480-44.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Joseane Marçal Ferreira Camargo
ADV: VICTÓRIA HELENA MONTEIRO CARRARO (OAB 25048/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de intimação e de citação (fls.
135/136).
Processo 0802530-70.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: André Santos da Silva - Réu: Luiz Carlos Viana Azevedo
ADV: JOÃO PAULO PINHEIRO MACHADO (OAB 11940/MS)
ADV: JAIRO LEMOS NATALI DE BRITTO (OAB 11794/MS)
Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora (fls.
97/102).
Processo 0802712-56.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Suzane Michelli Dias Jorge - Réu: Valdecir Francisco Jorge - Mariana Moreira da Cunha Magrini e outros
ADV: SUÉLEN DE LIMA ALVES (OAB 25018/MS)
ADV: JAIRO LEMOS NATALI DE BRITTO (OAB 11794/MS)
ADV: GIANPAOLO CARLO DORSA (OAB 22094/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 61).
Processo 0802713-41.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Domicio Pereira - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Decisão de fls. 180/181: “(...) Da conexão Alegou o requerido a existência de ações conexas, porém nestas discutem-se
contratos distintos, não havendo, portanto, que se falar em reunião de processos, uma vez que cada contrato e sua existência
e validade deverão ser apreciados separadamente, restando ausente a conexão entre os processos citados. Da ausência de
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pretensão resistida Por fim, não há que se falar que a ausência de requerimento administrativo ou tentativa de solucionar o
problema por meio dos canais de atendimento da empresa possa afastar a apreciação do fato pelo judiciário. O princípio da
inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal, não permite condicionar
o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento da via extrajudicial. Afasto, portanto, as preliminares levantadas. No mais, não
havendo outras questões processuais pendentes, dou o feito por saneado. Anoto que, embora reconhecida a incidência do CDC
ao caso dos autos, reconheço que a conta informada pelo requerido como beneficiária do depósito de f. 126 pertence à autora,
conforme constante no contrato de f. 112, e por não ter sido impugnada a sua titularidade. Assim, considerando o longo período
de descontos em consignação (março/2017), o que retira a verossimilhança da alegação da parte autora de que não contratou
o empréstimo impugnado nos autos, deixo de determinar a inversão do ônus da prova, nesse momento, quanto a esse ponto.
Defiro a produção de prova documental. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o extrato
bancário de sua conta n. 11300-0, agência 4351-6, junto ao Banco do Brasil, referente ao mês de março/2017, período liberação
do crédito na conta corrente da autora, conforme afirmado pelo requerido, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações
da parte requerida, nos termos do art. 400 do CPC. Juntado tal extrato, manifeste-se a parte requerida e retornem conclusos.
Intimem-se.”
Processo 0802938-61.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Odete Rodrigues Teixeira - Reqda: Banco Daycoval S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Decisão de fls. 170/171: “(...) Da conexão Alegou o requerido a existência de ações conexas, porém nestas discutem-se
contratos distintos, não havendo, portanto, que se falar em reunião de processos, uma vez que cada contrato e sua existência
e validade deverão ser apreciados separadamente, restando ausente a conexão entre os processos citados. Da prescrição
Também alega a parte requerida a ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato fora firmado em 18/08/2015, e o ajuizamento
da presente ação ocorreu em 21/05/2020. Necessário ressaltar o decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) recentemente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul1, tendo restado fixada a tese de contagem do prazo
prescricional, em caso de empréstimo consignado, a partir do último desconto realizado. Considerando-se o prazo prescricional
previsto no art. 27 do CDC2, o último desconto ocorreu em outubro/2020, já que o contrato encontra-se ativo, conforme extrato
de f. 109 e, tendo a presente ação sido ajuizada no ano de 2020, não há que se falar em prescrição. Desta feito, afasto também
tal prejudicial de mérito. Da ausência de pretensão resistida Por fim, não há que se falar que a ausência de requerimento
administrativo ou tentativa de solucionar o problema por meio dos canais de atendimento da empresa possa afastar a apreciação
do fato pelo judiciário. O princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição
Federal, não permite condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento da via extrajudicial. Outrossim, consigno que o
alegado termo de cooperação (f. 83) não se aplica ao caso dos autos. Afasto, portanto, as preliminares levantadas. No mais, não
havendo outras questões processuais pendentes, dou o feito por saneado. Anoto que, embora reconhecida a incidência do CDC
ao caso dos autos, reconheço que a conta informada pelo requerido como beneficiária do depósito de f. 106 pertence à parte
autora, conforme constante no contrato de f. 114, e por não ter sido impugnada a sua titularidade. Assim, considerando o longo
período de descontos em consignação (setembro/2015), o que retira a verossimilhança da alegação da parte autora de que não
contratou o empréstimo impugnado nos autos, deixo de determinar a inversão do ônus da prova, nesse momento, quanto a esse
ponto. Defiro a produção de prova documental. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos
o extrato bancário de sua conta corrente n. 3218-3, agência 0563-0, junto à CEF, referente ao mês de agosto/2015, período
liberação do crédito na conta corrente da autora, conforme afirmado pelo requerido, sob pena de se presumirem verdadeiras as
alegações da parte requerida, nos termos do art. 400 do CPC. Juntado tal extrato, manifeste-se a parte requerida e retornem
conclusos. Intimem-se.”
Processo 0803405-45.2017.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária
Exeqte: Claudineia Tenoro da Silva
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Intimação da parte interessada acerca da expedição da certidão solicitada à f. 617.
Processo 0803411-47.2020.8.12.0021 - Reintegração / Manutenção de Posse - Rescisão / Resolução
Reqte: VIIV Empreendimentos Imobiliários SPE Três Lagoas Ltda e outro
ADV: PEDRO LUIZ SERRA NETTO PANHOZA (OAB 316280/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 58/59).
Processo 0803893-92.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Reqte: Fernando Alves Medeiros
ADV: LUIZ ANTONIO DA SILVA MARTINS (OAB 15626/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 27/28).
Processo 0803952-22.2016.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material
Exeqte: Jeandress Chaves Gattis - Exectdo: Oliveira Ferreira Araujo - Natalia Mello
ADV: CLEBER ESTRINGUES (OAB 339622/SP)
ADV: ROLDÃO PEREIRA CAMARGO NETTO (OAB 223552/SP)
ADV: CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS (OAB 9208/MS)
Manifeste-se a parte credora, no prazo de 10 dias, sobre a manifestação da parte executada Oliveira Ferreira de Araújo, com
a juntada de documentos - fls. 500/503.
Processo 0804134-66.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Reqte: Tiete Materiais de Construções Ltda Me
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 45).
Processo 0804160-35.2018.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Natanael Jose dos Santos
ADV: AGUINALDO GARCIA (OAB 22516/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 137).
Processo 0804374-55.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Nota Fiscal ou Fatura
Reqte: Auto Posto Cidade de Três Lagoas Ltda
ADV: ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS (OAB 7560A/MS)
ADV: IZABELA RIAL PARDO DE BARROS (OAB 18207/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 125).
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Processo 0804521-81.2020.8.12.0021 - Ação de Exigir Contas - Rescisão / Resolução
Autor: Francisco Pereira Nunes
ADV: IRISMAR PEREIRA (OAB 25716/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução das cartas de citação (fls. 224/225,
227/232).
Processo 0804603-15.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Aldemar Dias Amolinar Junior
ADV: JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (OAB 12872/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
ADV: ANGELA APARECIDA BONATTI (OAB 9644/MT)
ADV: WESLEN BENANTE GOMES (OAB 23291/MS)
Despacho de fls. 44: “Vistos etc. Considerando que noutros casos semelhantes aos autos as partes firmaram acordo,
manifeste-se a parte autora, em cinco dias, sobre eventual composição. Intimem-se.”
Processo 0804684-61.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Autor: Leão Diesel Ltda
ADV: LUIZ FELLIPE PRETO (OAB 51793/PR)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 54).
Processo 0804759-03.2020.8.12.0021 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de MS, TO e Oeste da Bahia - SICREDI
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 131).
Processo 0804822-62.2019.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
Sentença de fls. 126: “(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015, homologo a desistência e
extingo o presente processo sem resolução do mérito. Custas pela autora, mas já adiantadas. Trânsito imediato, considerando
a preclusão lógica. Sem restrições impostas por este juízo. As restrições extrajudiciais devem ser baixadas pelas partes.
Arquivem-se. P. R. I.”
Processo 0804903-11.2019.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Exeqte: Sérgio José Ferreira - Exectda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: FRANCISCO FERNANDES FILHO (OAB 189558/SP)
ADV: LUCIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO (OAB 208669/SP)
Intimação do credor acerca do depósito no valor de R$ 1.265,79, realizado pela parte executada na subconta do feito, para
que manifeste concordãncia ou não dos valores, em 05 dias.
Processo 0805111-58.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autor: Manoel Messias Bezerra
ADV: ARIEL DE JESUS SILVA (OAB 24456/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 80).
Processo 0805144-92.2013.8.12.0021 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Reqte: Adão Donizete Ferreira e outro - Reqdo: D. R. Empreendimentos Imobiliários Ltda - TerIntCer: Sirleny Moreira
ADV: JUSCELINO LUIZ DA SILVA (OAB 5885A/MS)
ADV: MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE (OAB 13763/MS)
ADV: ELVIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR (OAB 246001/SP)
ADV: MARIA APARECIDA F.F. DA SILVA (OAB 5701B/MS)
ADV: GILMAR GARCIA TOSTA (OAB 4584/MS)
ADV: THIAGO TOSTA LACERDA ALVES (OAB 17010/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o documento juntado por Sirleny Moreira (fls. 273/274).
Processo 0805324-64.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Djalma Ferreira de Oliveira - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FERNANDA JORGE LATTA (OAB 13550/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o documento juntado pela parte requerida (fls.
108/110).
Processo 0805522-48.2013.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Reqte: Vando Pereira dos Santos - Reqdo: UNIFISA Administradora Nacional de Consórcios Ltda
ADV: VANDERLEI JOSE DA SILVA (OAB 7598/MS)
ADV: CLÁUDIO ANTONIO DE SAUL (OAB 13884/MS)
ADV: HAMILTON GARCIA (OAB 10464/MS)
ADV: LUCIENE MARIA DA SILVA E SILVA (OAB 15858/MS)
ADV: DANIELE DE ALMEIDA (OAB 9218/MS)
Intimação da parte autora acerca da manifestação pela requerida informando pagamento da obrigação devida, para
manifestação em 05 dias.
Processo 0805524-71.2020.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de MS, TO e Oeste da Bahia - SICREDI
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 51).
Processo 0805564-53.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Victor de Castro Morales Leal
ADV: CÁSSIO LUÍS ALVES ALENCAR BEZERRA (OAB 18735/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a juntada de AR, cuja carta de citação foi recebida por
terceira pessoa (fls. 26), bem como sobre a devolução da carta de citação (fls. 28).
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Processo 0805922-18.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Protesto Indevido de Título
Autora: Erica Ferreira - Reqda: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.
ADV: RODOLFO DA COSTA RAMOS (OAB 24759A/MS)
ADV: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB 15683A/MS)
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: DIEGO PAIVA COLMAN (OAB 14200/MS)
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 111577/SP)
Despacho de fls. 199: “Vistos, etc. O feito está em ordem, pelo que dou-o por saneado. Fixo como ponto de fato controvertido
a notificação da autora pela requerida. Portanto, defiro a prova documental. Intime-se a parte autora para, em 30 dias, juntar aos
autos as três contas de água imediatamente anteriores ao corte, considerando sua alegação de que não foi notificada, quando é
sabido que a notificação do corte já é anotada como observação nas contas anteriores. Intimem-se.”
Processo 0805997-57.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Clemencia Ribeiro de Lima - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, para em quinze dias manifestar-se sobre documentos juntados pela parte requerida às fls.
156/163.
Processo 0806023-55.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0805010-21.2020.8.12.0021) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Marcelo Araujo da Silva
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: JULIANA FERREIRA SANTOS (OAB 441992SP)
ADV: MARTA ARACI CORREIA PEREZ SOUZA (OAB 120240/SP)
Decisão f. 91: “Vistos etc. Recebo a emenda. Considerando esse período de pandemia, com acúmulo de processos
aguardando audiência preliminar pelo Cejusc, prejudicando o andamento de diversos feitos, dispenso tal audiência que, no
entanto, poderá ser realizada a qualquer tempo a pedido das partes. Cite-se a parte requerida para contestar o pedido inicial em
15 dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos da inicial. Intimem-se.”
Processo 0806080-83.2014.8.12.0021 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Acidentário
Exeqte: Eurico Severino da Silva - TerIntCer: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Assets I
ADV: DOMICIANO NORONHA DE SÁ (OAB 123116/RJ)
ADV: SHERLLA AMORIM OLIVEIRA (OAB 15765/MS)
Intimação das partes quanto à juntada de Ofício às páginas 421/422 comunicando a extinção do Precatório de Requisição de
Pagamento nº 1601303-46.2018.8.12.0000, em razão do pagamento realizado.
Processo 0806119-46.2015.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Izene de Castro Leal - Exectdo: Roberto da Costa
ADV: LEISE RAFAELLI NAVAS FIM (OAB 20120/MS)
ADV: VIVIAN DE CASTRO MORALES LEAL (OAB 16319/MS)
ADV: CÁSSIO LUÍS ALVES ALENCAR BEZERRA (OAB 18735/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de intimação (fls. 293).
Processo 0806231-73.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Autor: Sompo Seguros S.A. - Réu: Elektro - Eletricidade e Serviços S.A.
ADV: TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (OAB 35463/PR)
Intimação da parte autora para no prazo de cinco dias manifestar sobre a manifestação da parte requerida, com a juntada de
comprovante de pagamento no valor de R$ 10.396,00 (fls.367/372).
Processo 0806444-45.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Autor: Juriplan Imóveis Ltda
ADV: JOSÉ AYRES RODRIGUES (OAB 37787/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da cartas de citação (fls. 165/166).
Processo 0806717-24.2020.8.12.0021 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário
Autor: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de MS, TO e Oeste da Bahia - SICREDI
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
Despacho de fls. 125: “Vistos etc. Nos termos do § 4º do artigo 313 do CPC é proibida a suspensão do processo por
convenção das partes por prazo superior a seis meses, até para que tal feito, em cartório, não prejudique o trâmite dos demais
processos. Por sua vez, a homologação do acordo, em tese, não trará prejuízo às partes, considerando que, se descumprido,
a parte autora poderá pleitear o prosseguimento do feito, convertendo-se a ação monitória já em cumprimento da sentença
(sem novas custas) que homologou o acordo. Portanto, indefiro a suspensão do processo. Manifeste-se a parte autora sobre a
homologação do acordo, em cinco dias, considerando, inclusive, a ausência de prejuízo. Intimem-se.”
Processo 0807019-53.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Condomínio
Autora: Tieni Arinos Gomes de Carvalho e outro
ADV: JULIO CESAR CESTARI MANCINI (OAB 4391A/MS)
ADV: JUAREZ MANCINI NETO (OAB 434063/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 63).
Processo 0807194-81.2019.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Sou 7 Revista e Publicidade Eireli Me
ADV: JAYME DA SILVA NEVES NETO (OAB 11484/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 71).
Processo 0807281-76.2015.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária
Exeqte: Cilomar Marques Filho - Exectdo: Ympactus Comercial Ltda Me - James Matthew Merrill - Carlos Nataniel Wanzeler
- Lyvia Mara Campista Wanzeler e outro
ADV: CILOMAR MARQUES FILHO (OAB 13619A/MS)
Despacho f. 679: “Vistos etc. Indefiro o requerimento retro, pois este Juízo não detém ascensão funcional sobre outro Juízo.
Cabe à parte interessada diligenciar perante o Juízo que sofreu a penhora no rosto dos autos e requerer o que de direito perante
aquele Juízo. Aguarde-se tal diligência da parte exequente na forma dos parágrafos do art. 921 do CPC. Intimem-se.” Juntada
de ofício às fls. 680/687.
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Processo 0807559-38.2019.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Lui Damianci Ferreira
ADV: LUIZ CARLOS ARECO (OAB 3526A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 242). Decisão de
fls. 232: “Vistos etc. Determino o arresto via sistema BACEN JUD em nome dos executados, conforme requerimento retro. Em
consulta, verifico que não foi efetivada a indisponibilidade por ausência de saldo. Foi, então, tentado o arresto via RENAJUD,
sendo encontrados oito veículos em nome de Marcos Jamil Fayad e um veículo em nome de Samira Jamil Fayad, sendo inserida
a restrição de transferência em todos os veículos encontrados, conforme extratos anexos. Por fim, defiro o arresto dos imóveis
de propriedade dos executados (f. 155), conforme matrículas imobiliárias de f. 156-225. Oficie-se aos respectivos cartórios para
anotação do arresto. Indefiro o pedido de pesquisa via INFOJUD ante a indicação de bens imóveis para efetivação do arresto.
Expeça-se carta de citação do executado Marcos Jamil Fayad, conforme endereço informado à f. 229. Intimem-se.”
Processo 0807562-90.2019.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Beatriz Damianci Ferreira
ADV: LUIZ CARLOS ARECO (OAB 3526A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de citação (fls. 242), Decisão de
fls. 233: “Vistos etc. Determino o arresto via sistema BACEN JUD em nome dos executados, conforme requerimento retro. Em
consulta, verifico que não foi efetivada a indisponibilidade por ausência de saldo. Foi, então, tentado o arresto via RENAJUD,
sendo encontrados oito veículos em nome de Marcos Jamil Fayad e um veículo em nome de Samira Jamil Fayad, sendo inserida
a restrição de transferência em todos os veículos encontrados, conforme extratos anexos. Por fim, defiro o arresto dos imóveis
de propriedade dos executados (f. 162), conforme matrículas imobiliárias de f. 163-232. Oficie-se aos respectivos cartórios para
anotação do arresto. Indefiro o pedido de pesquisa via INFOJUD ante a indicação de bens imóveis para efetivação do arresto.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a citação dos executados. Intimem-se.”
Processo 0807938-76.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Marcus Vinicius Venturelli Teodoro - Réu: Residencial Montanini Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e outro
ADV: JOSIÉLLI VANESSA DE ARAÚJO SERRADO FEGRUGLIA DA COSTA (OAB 14316/MS)
ADV: LUCAS FERNANDO DA SILVA (OAB 283074/SP)
ADV: SAIMON DAVID MARREIRO SALLES (OAB 25987/ES)
ADV: MUNIR BOSSOE FLORES (OAB 250507/SP)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a devolução da carta de intimação (fls. 148).
Processo 0808122-95.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Elayne Aparecida da Silva
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 111577/SP)
Despacho de fls. 56: “Vistos etc. Defiro a gratuidade. Considerando esse período de pandemia, ainda vigendo orientações
para se evitar atos presenciais, dispenso a audiência preliminar. Porém, oportunamente, a pedido das partes, poderá ser
designada audiência exclusiva de conciliação. Portanto, cite-se a parte requerida para contestar o pedido inicial, em 15 dias,
sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos da inicial. Intimem-se.”
Processo 0808255-40.2020.8.12.0021 - Monitória - Cartão de Crédito
Autor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale
ADV: MÁRCIO MASAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP)
ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
Despacho de fls. 157: “Vistos etc. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 dias, pagar o débito com honorários de
5%, ciente que, em caso de pagamento, ficará isenta das custas e, em caso de não pagamento e não oposição de embargos,
constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, seguindose o procedimento de cumprimento de sentença e incidindo a multa de 10 % e honorários de 10% caso não haja o pagamento
voluntário.”

4ª Vara Civel de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CIVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0000559-64.2012.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: José Carlos de Souza Prata Tibery - Exectdo: Silvia Maria Garcia
ADV: JOSÉ AYRES RODRIGUES (OAB 37787/SP)
ADV: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA (OAB 6891E/MS)
Intimação da parte exequente da decisão de f. 227/228 e para apresentar o endereço completo da parte executada: “O
cumprimento de sentença que depende pura e exclusivamente de cálculo aritmético passa a ser processado de acordo com o
artigo 513, § 2º, do Código de Processo Civil. Deste modo, determino que o Cartório proceda da seguinte forma: 1. Intime(m)-se
o(s) executado(s) para voluntariamente efetuar(em) o pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se
houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. 2. Decorrido o prazo do artigo 523 do CPC, sem o pagamento, deve o Exequente apresentar cálculo atualizado,
com multa de 10% sobre o débito, mais 10% de honorários advocatícios. 3. Não efetuado o pagamento voluntário, independente
de nova intimação do credor, poderá a parte Exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à
disposição do Judiciário. 4. Por derradeiro, observa-se que, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo
do artigo 523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à Serventia
a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, § 3º, do CPC.
Int.”
Processo 0003111-75.2007.8.12.0021 (021.07.003111-9) - Processo de Execução - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exeqte: Euroquadros - Indústria de Importação e Exportação Ltda - Exectdo: Bom Jesus Distribuição e Logística Ltda Antônio Carlos Nery - Elaine Siqueira Hernandes Nery
ADV: LUIZ HENRIQUE DE LIMA GUSMAO (OAB 10717/MS)
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ADV: ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES (OAB 197603/SP)
ADV: EDUARDO SAMUEL FAUSTINI (OAB 8415B/MS)
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
ADV: ALEXANDRE BEINOTTI (OAB 10215A/MS)
ADV: CLAUDIA FLAURINDO DE FREITAS (OAB 15189/MS)
ADV: EDUARDO SAMUEL FAUSTINI (OAB 8415/MS)
ADV: LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI (OAB 5119/MS)
Intima-se as Partes para manifestarem em 5 (cinco) dias sobre a juntada de fls. 757.
Processo 0003489-74.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0801986-53.2018.8.12.0021) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Vanderlei Jose da Silva - Hamilton Garcia - Andressa Neves de Oliveira - Exectdo: Setpar Setsul Empreendimentos
Imobiliários Ltda
ADV: LEANDRO GARCIA (OAB 210137/SP)
ADV: VANDERLEI JOSE DA SILVA (OAB 7598/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 31: “Defiro pedido de fls. 29/30. Aguarde-se, suspenso, conforme requerido pelas
partes. Int.”
Processo 0006722-79.2020.8.12.0021 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: L.A.L.S. - B.A.L.S. - Reqdo: L.F.C.S.
ADV: RAPHAEL SALATINO PALOMARES (OAB 334693/SP)
ADV: RAQUEL DAS NEVES RAFAEL (OAB 352651/SP)
Intimação da parte requerente do despacho de f. 11: “1. Presentes os requisitos contidos no artigo 260 do Código de
Processo Civil, cumpra-se na forma deprecada. Se não observados os requisitos legais, solicite-se o necessário ao Juízo
Deprecante. 2. Certifique o Cartório a atuação do Ministério Público e/ou Defensoria Pública, notificando-os. 3. Se necessário
for, observe-se o caráter itinerante da carta, comunicando-se imediatamente ao Juízo Deprecante, que intimará as partes (CPC,
art. 262 e parágrafo único). 4. Caso não se trate de parte beneficiária da gratuidade judiciária, condiciono o cumprimento
da carta precatória ao recolhimentos das custas, taxas, diligências e demais despesas processuais. Proceda o Cartório às
intimações necessárias. 5. Se necessário, informe-se ao Juízo deprecante, preferencialmente por meio eletrônico (SCDPA,
Malote Digital, e/ou E-mail funcional), os dados e ocorrências processuais da carta e a data de eventual agendamento do ato
deprecado para possíveis comunicações/intimações. 6. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de origem, preferencialmente
pelos sistemas eletrônicos disponíveis, com as nossas homenagens. Proceda-se da mesma forma, ainda que não realizado o
ato deprecado, caso haja decurso de prazo sem: manifestação da parte interessada; resposta do respectivo juízo ou pagamento
das despesas processuais devidas; se a parte interessada ou o Juízo Deprecante solicitar a devolução sem cumprimento. Int.”
Processo 0006837-18.2011.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exeqte: Cacimilda Cardozo Ferreira - Edson da Silva Cardozo - Edilson da Silva Cardoso - Nacir Honorato da Silva Pereira
- Exectdo: Concessionária de rodovia Via Rondon - Itauseg Seguros Cooporativos S.A.
ADV: IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 341280/SP)
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
ADV: DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA (OAB 36528/GO)
ADV: DANIEL ORFALE GIACOMINI (OAB 163579/SP)
ADV: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO (OAB 29120/SP)
ADV: JULIANE ULIAN DE LIMA (OAB 339444/SP)
ADV: DANIELE CRISTINA FRANCISCO ARSENIO (OAB 315847/SP)
ADV: BENEDITO BELÉM QUIRINO (OAB 88908/SP)
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155/MS)
ADV: MARINA LIMA PRADO SCHARPF (OAB 211125/SP)
ADV: FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES (OAB 14654/MS)
ADV: IVONE CONCEIÇÃO SILVA (OAB 13609B/MS)
ADV: DANILA AYLA FERREIRA DA SILVA (OAB 12151A/MS)
ADV: MIRIAN TOMOKO SAITO (OAB 203113/SP)
ADV: JOÃO BATISTA CHIACHIO (OAB 35082/SP)
Intimação das partes da decisão de f. 1662/1665: “(...)É o relatório do essencial. Decido. O feito comporta julgamento no
estado em que se encontra, pois não se faz necessária a produção de provas, envolvendo apenas matéria de direito, exigindose apenas prova documental, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Inicialmente, mister observar não merece
guarida as alegações de fls.1.636/1.640. Conforme dispositivo da sentença, a Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A. não
foi condenada ao pagamento da indenização de forma solidária, mas sim como litisdenunciada. Mas foi condenada à verba
honorária sucumbencial. Rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela Impugnante Viarondon Concessionária de
Rodovias S.A., sob alegação de que a presente ação não poderia ter sido ajuizada só por parte dos Exequentes. Os Exequentes
estão executando somente o valor que lhe corresponde, conforme determinado em sentença (fls. 24). Quanto à alegação de
advogada diversa da constante nos autos principais, de fato, a Advogada constituída no cumprimento de sentença não é a
mesma que patrocinou as partes Exequentes nos autos principais. Não houve sequer manifestação da Exequente quanto à
matéria, que foi alegada pela Impugnante. Portanto, considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados em favor
dos patronos que atuaram na demanda originária, a eles pertencem e, em consequência, a legitimidade para sua cobrança,
em ação própria. No tocante ao excesso de execução, em decorrência da inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais,
assiste razão à Impugnante, devendo ser excluídos dos cálculos. Desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial,
pois somente haverá a exclusão dos honorários sucumbenciais, podendo ser apresentado novo cálculo pela Exequente. Ainda,
quanto à questão de que a Denunciada Itaú Seguros S.A. está se eximindo de cumprir sua obrigação decorrente do contrato
de seguro e das decisões proferidas nos autos, a matéria deve ser discutida em autos próprios. Do exposto, julgo parcialmente
procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para o fim de reconhecer o excesso de execução sobre os cálculos
apresentados pela Exequente, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, os quais devem ser excluídos dos cálculos.
Em consequência, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença. Condeno a Impugnante ao pagamento de 50%
das custas e despesas processuais decorrentes desta Impugnação, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro
em 10% do valor da causa. Condeno a parte Exequente, ora Impugnada, ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais decorrentes desta Impugnação, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.
Entretanto, por ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento até que a parte interessada prove ter condição
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de efetuar o pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, quando então tal
direito prescreverá (art.98, § 3º, do CPC). Junte a parte Exequente novo cálculo, nos termos desta decisão, sobre os quais se
manifestará a Executada Viarondon Concessionária de Rodovias S.A., no prazo de 15 (quinze) dias. Int.”
Processo 0600186-52.2010.8.12.0021 (021.10.600186-9) - Cumprimento de sentença - Espécies de Títulos de Crédito
Reqte: P.C. - Reqdo: A.S.F.T.M.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: NATÁLIA FEITOSA BELTRÃO (OAB 13355/MS)
ADV: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO (OAB 12491/MS)
ADV: THIAGO MACHADO GRILO (OAB 12212/MS)
ADV: DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA (OAB 12480/MS)
Intimação da parte requerente da decisão de f. 296: “Tendo em vista que os meios de citação pessoal restaram esgotados,
cite-se por edital, com as formalidades legais. Após, não sendo apresentada defesa no prazo legal, nomeio, desde logo, Curador
Especial, na pessoa do Defensor Público, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, abrindo-se vista para
oferecimento de contestação. Int.”
Processo 0800053-16.2016.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Francisco Leal de Queiroz Neto - Exectda: DANIELA BORGES FREITAS - Nova Estrela Comércio de Alimentos S/A
ADV: JOSÉ LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP)
ADV: BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMÃO (OAB 21348/SP)
ADV: EVANDRO A. S. GRILI (OAB 127005/SP)
ADV: HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP)
ADV: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO (OAB 14914A/MS)
ADV: DANIELA BORGES FREITAS (OAB 232966/SP)
ADV: MARCELO VIANA SALOMÃO (OAB 118623/SP)
ADV: ELIAS KLEBERSON DE BRITO (OAB 21155A/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 301: “Defiro o levantamento do valor depositado nos autos a título de garantia do juízo
(fls. 88/90. Expeça-se alvará em favor de Nova Estrela Comércio de Alimentos S/A, via transferência, para a conta corrente
informada às fls. 300. Após, arquive-se. Int.”
Processo 0800289-60.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Marcelo de Paula Silva - Réu: Residencial Montanini Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
ADV: MUNIR BOSSOE FLORES (OAB 250507/SP)
ADV: SAIMON DAVID MARREIRO SALLES (OAB 25987/ES)
Intimação das partes da decisão de f. 364: “O valor solicitado pelo perito não malfere a razoabilidade e proporcionalidade
técnica do trabalho. Assim, homologo os honorários periciais nos termos requeridos à f. 350. Cumpra-se a decisão de fls.
274/276, notificando-se o perito que o pagamento referente à parte Autora (50 %) será realizado após o trânsito em julgado
da sentença, nos termos do acórdão de fls. 352/358. Anote-se a gratuidade judiciária concedida à parte Autora, fazendo-se
as devidas anotações no SAJ. Considerando que a parte Requerida solicitou a realização de prova pericial, inclusive com
formulação de quesitos, deverá arcar com 50 % (cinquenta por cento) dos honorários periciais, a serem recolhidos no prazo
de 10 (dez) dias. Notifique-se a PGE acerca da homologação do valor e dos termos apresentados pelo perito à f. 350. Solicite
novo agendamento pelo perito. Com a informação, intimem-se as partes para a perícia, conforme data designada. Expeça-se o
necessário. Autorizo a utilização do e-mail funcional. Int.”
Processo 0800383-08.2019.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Enriquecimento sem Causa
Exeqte: A.G.L. - Exectdo: I.G.L.
ADV: MARCO AURELIO RIBEIRO CASELATO (OAB 15126/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB A/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 87: “Informe a parte Autora o CPF da parte Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias,
vez que este dado é imprescindível para a realização da consulta pelo Infojud. Quanto ao pedido de requisição de informação
junto ao INSS, autorizo por meio desta decisão, a parte Exequente acima descrita ou o procurador por ela nomeado, a requisitar
referidos dados da parte Executada, relativamente a este processo, diretamente no INSS. A impressão desta decisão servirá
como Autorização. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a parte Exequente informar referidos dados, devendo os autos
permanecer em arquivo provisório.”
Processo 0800539-59.2020.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Topázio S/A - Exectdo: Auto Posto Cidade Três Lagoas Ltda - Edna Haruko Furukawa Pedrini - Luiz Francisco
Pedrini
ADV: ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS (OAB 7560A/MS)
ADV: IZABELA RIAL PARDO DE BARROS (OAB 18207/MS)
ADV: HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS (OAB 107778/MG)
Intimação das partes da decisão de f. 96: “1. Defiro a penhora do imóvel indicado (fls.88/89). Cumpra-se, nos termos da
decisão de fls.45/47. 2. Considerando que a Portaria n.º 1.828 do TJMS limita a realização de atos presenciais, manifestem-se
as partes se concordam com a realização de audiência de conciliação virtual, em 10 dias. Int.”
Processo 0800691-20.2014.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Maria de Fátima Mendes - Exectda: Jacira de Lima - Izaías Vieira da Conceição - Maria Helena Oliveira Vieira
ADV: FABIO GIMENEZ CERVIS (OAB 7671/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Intimação das partes do despacho de f. 298: “Abra-se vista à Defensoria Pública para se manifestar quanto à petição de fls.
296/297. Int.”
Processo 0800717-86.2012.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Jefferson Douglas Santana de Melo - Exectdo: JOÃO ANTONIO FERNANDES
ADV: EDUARDO SAMUEL FAUSTINI (OAB 8415B/MS)
ADV: JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO (OAB 13342/MS)
Intima-se as Partes da r. sentença de fls. 274: “A parte Exequente informou o pagamento do débito pelo Executado (fl.
273). Assim, tendo em vista o pagamento, considera-se solvida a obrigação e, com base nos artigos 924, II e 925, ambos do
Código de Processo Civil, declara-se extinto este Processo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
Processo 0801078-25.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

365

Autor: Genesio Antunes - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
Intimação das partes da sentença de f. 155/160: “Do exposto, julgo procedente a ação para condenar a parte Requerida ao
pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IGPM-FGV a partir
desta sentença e, juros de mora, no índice de 1% ao mês, a partir da citação e declarar a inexistência do débito negativado.
Em consequência, tornar definitiva a exclusão do nome do Autor dos registros mantidos pela empresa Requerida. Julgo extinto
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, e honorários sucumbenciais
em favor dos advogados da Autora, que fixo em 10% do valor da condenação, tudo nos termos do art. 85 do Código de Processo
Civil. Transitada em julgado e, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.”
Processo 0801126-86.2017.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: M.M.C. - Exectda: D.A.N.
ADV: CLAUDIA POMBANI LUZ (OAB 14045/MS)
ADV: RODOLFO LUIS GUERRA (OAB 16206B/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 74: “Determino a suspensão da execução e a remessa dos presentes autos ao arquivo
provisório pelo prazo de 1 ano (art. 921, inc. III, § 1º do CPC). Decorrido o prazo, remetam os autos ao arquivo geral, nos termos
do artigo 921, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Fica o Exequente ciente de que decorrido o prazo de 1 (um) ano
(artigo 921, § 1º, do CPC) sem manifestação, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º do artigo
921, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução,
desde que o Exequente requeira o desarquivamento mediante provas de modificação na situação econômica do Executado, com
indicação de bens penhoráveis. Int.”
Processo 0801596-15.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: João Carlos Feitoza
ADV: MARIA IZABEL VAL PRADO (OAB 14314/MS)
Intima-se a Parte Requerente do r. despacho de fls. 95/96: “Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e
das audiências no âmbito do Poder Judiciário em decorrência da pandemia de COVID-19, postergo a realização da audiência
mencionada no art. 334 do Código de Processo Civil para momento oportuno. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15
(quinze) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial, nos termos do 344 do Código de Processo Civil. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Se necessário,
expeça-se carta precatória. Decorrido o prazo para contestação, manifeste-se a parte Requerente, no prazo de quinze dias
úteis, oportunidade em que: I havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte Requerente apresentar resposta à reconvenção. Em qualquer fase que se encontre o processo, havendo a volta das
atividades normais do Poder Judiciário, com a possibilidade de realização de audiências presenciais, encaminhe-se o processo
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que designe audiência de conciliação, intimando-se
as partes, salvo se ambas tiverem manifestado, expressamente, seu desinteresse na referida audiência. Int.”
Processo 0802017-49.2013.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: E.C.E. - Exectdo: A.S.R. - A.S.R.
ADV: JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS JÚNIOR (OAB 75896/MG)
ADV: ROGER AUGUSTO DE SOUZA (OAB 16084/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO TORRES (OAB 15628/MS)
ADV: FABIO GIMENEZ CERVIS (OAB 7671/MS)
Intimação da parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a juntada da Carta Precatória de f. 245/293.
Processo 0802040-53.2017.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Santander (Brasil) S.A. - Exectdo: Gonçalves Conveniência e Gás - Ltda - Epp - Leandro Siqueira Gonçalves
- Alexandre Siqueira Gonçalves - Raphael Siqueira Gonçalves
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 57: “A prestação jurisdicional encontra-se exaurida pela sentença de fl.46. Novos
acordos firmados entre as partes independem de intervenção judicial. Arquive-se.”
Processo 0802284-45.2018.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Pagamento Indevido
Autor: Edson Dias de Oliveira - Réu: Anapps - Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social
ADV: VALÉRIA ANUNCIAÇÃO DE MELO (OAB 144100/RJ)
ADV: ADRIANA DE QUEIROZ NOGUEIRA (OAB 20029/MS)
ADV: SANDRA MARCIA LERRER (OAB 81783/RS)
ADV: JÉSSICA CAVALHEIRO MUNIZ (OAB 107401/RS)
ADV: ALEX ANTÔNIO RAMIRES DOS SANTOS FERNANDES (OAB 13452/MS)
ADV: LETÍCIA OLIVEIRA BRANDÃO (OAB 13661/MS)
Intimação das partes do despacho de f. 193: “Aguarde-se, nos termos da decisão de fls. 180. Int.”
Processo 0802486-27.2015.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Espólio de Sandro Rosa da Silva - Cinthia Ramos da Silva - Aline Ramos da Silva - Aleme Ramos da Silva - Reqdo:
Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: NILTON SILVA TORRES (OAB 4282/MS)
ADV: LETÍCIA DO NASCIMENTO MARTINS (OAB 17609/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 455/456: “As partes foram intimadas a manifestar sobre o pedido do primeiro patrono
dos Requerentes, de reserva de valores (fls. 441/442). As Autoras informaram que os valores foram depositados diretamente
na conta das favorecidas, não havendo falar em reserva, bem como que a prestação jurisdicional já se encontra encerrada (fls.
452/453). Por sua vez, a Seguradora Requerida informou que, como houve revogação dos poderes do antigo patrono às fls.
372, procedeu conforme pedido de homologação de acordo de fls. 434, realizando o pagamento dos honorários advocatícios
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em nome do atual patrono da autora, restando solvida sua obrigação. Nos termos do item 9 do acordo juntado às fls. 433/437,
as partes Autoras e respectivo procurador declararam: “(...) que não há outros mandatários nos presentes autos, nos termos
da procuração, e que se responsabilizam por eventuais cobranças de natureza honorária sucumbencial, na hipótese de
requisição futura de eventual outro(s) procurador(es).” (grifei). Constata-se que o primeiro patrono atuou nos autos no período
de 24/04/2015 a 30/03/2017 (fl. 373), bem como não houve condenação em verbas honorárias sucumbenciais. Os honorários
convencionados são aqueles contratados por escrito, em contrato de prestação de serviços, entre o advogado e o seu cliente.
Em caso de inexistir convenção prévia do valor dos honorários ou havendo revogação dos poderes estes serão fixados e
arbitrados judicialmente por meio de ação própria que deverá ser movida pelo advogado. Assim, considerando que não há
valores depositados neste feito, não há falar em reserva de créditos. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Int.”
Processo 0802710-86.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Isaque Gonçalves Pereira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: ROGER AUGUSTO DE SOUZA (OAB 16084/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO TORRES (OAB 15628/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 104/105: “Com fundamento nos artigos 6º e 10º do Código de Processo Civil, faculto
às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de
direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram
incontroversa, bem como aquela que entendem já provada, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a
cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir,
justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de
provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências
inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo,
manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos
jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada
até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não
serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de
todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Int.”
Processo 0802850-28.2017.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Ivo de Moura
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP)
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
Intimação da parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça de f. 214.
Processo 0802950-80.2017.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: B. - Exectda: S.M.L.B.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
ADV: ANA LIDIA OLIVIERI DE OLIVEIRA MAIA (OAB 9278/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: JEANNY SANTA ROSA MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB 13417/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 168: “Tornem sem efeito a petição de fls. 149/151, eis que requerido pelo Exequente,
sob alegação de que não condiz com o correto andamento do processo (fl. 152). Indefiro, por ora, o levantamento do valor
penhorado, via SISBAJUD, devendo-se aguardar decisão dos Embargos. Int.”
Processo 0802984-94.2013.8.12.0021 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: José Carlos de Souza Prata Tibery - Exectdo: Farnézio Flávio de Carvalho - Afil Importação Exportação e Comércio
Ltda e outros - Interesdo.: Gabriel Garcia Sobrinho
ADV: ROBERT QUEIROZ DE ALMEIDA (OAB 6891E/MS)
ADV: GILSON CARRETEIRO (OAB 161895/SP)
ADV: ANIBAL ALVES DA SILVA (OAB 106207/SP)
ADV: CLÁUDIA CARVALHO FRANÇA (OAB 371693/SP)
ADV: DANIELE DOS SANTOS ARAÚJO (OAB 16368/MS)
ADV: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNÇÃO (OAB 58840/MG)
ADV: AFFONSO GARCIA MOREIRA NETO (OAB 18497/MS)
ADV: ERICK MARTINS BAPTISTA (OAB 13099/MS)
ADV: JOSÉ AYRES RODRIGUES (OAB 37787/SP)
Intima-se as Partes para manifestarem em 5 (cinco) dias, sobre a juntada do ofício de fls. 712/717.
Processo 0803127-10.2018.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Dirce de Oliveira Lima - Reqdo: Previsul Seguradora
ADV: ALEX ANTÔNIO RAMIRES DOS SANTOS FERNANDES (OAB 13452/MS)
ADV: LAURA AGRIFOGLIO VIANA (OAB 18668/RS)
Intima-se as Partes da r. sentença de fls. 114/117: “(...)Do exposto, julgo improcedente a ação e, atento ao princípio da
sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Por ser a Requerente beneficiária
da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento até que a parte interessada prove ter condição de efetuar o pagamento sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, quando então tal direito prescreverá. Com o
trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se. P.R.I.”
Processo 0803468-65.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Lindomar Manoel da Silva - Reqdo: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: WESLEN BENANTE GOMES (OAB 23291/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (OAB 12872/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANGELA APARECIDA BONATTI (OAB 9644/MT)
Intimação das partes do despacho de f. 626: “Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, sobre o laudo pericial de fls.
623/625. Int.”
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Processo 0803980-19.2018.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autora: Rita de Cassia Sampaio dos Santos - Réu: Guilherme Oliveira Lima
ADV: WALDUY FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 21529/DF)
ADV: LARISSA BISSOLI DE ALMEIDA (OAB 334599/SP)
ADV: EGNALDO DE OLIVEIRA (OAB 9098/MS)
ADV: RAUL CANAL (OAB 10308/DF)
ADV: LARISSA BISSOLI DE ALMEIDA (OAB 17904A/MS)
Intimação das partes do despacho de f. 152: “Sobre a manifestação de fls.146/151, diga o perito, no prazo de 15 (quinze)
dias. Int.”
Processo 0804208-23.2020.8.12.0021 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autor: João Batista dos Santos - Reqdo: Lídio Pereira dos Santos
ADV: MARIELEN DA SILVA RUÉLA (OAB 18936/MS)
Intimação da parte requerente do despacho de f. 21: “Comprove a Parte Autora, documentalmente, a alegada hipossuficiência
no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. Int.”
Processo 0804363-26.2020.8.12.0021 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Ponto Vet Comércio e Serviços de Pet-shop Ltda - Exectdo: Clayton Fabiano da Silva Me
ADV: MIRELLA CRISTINA SALES ESTEQUE (OAB 13763/MS)
ADV: ELVIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR (OAB 246001/SP)
Intimação das partes do despacho de f. 47/48: “Verificada a revelia na ação monitória, ocorre a constituição de pleno
direito de título executivo judicial, com a consequente conversão do rito para cumprimento de sentença, nos termos do art.
701, §2º do CPC. Deste modo, determino que o Cartório evolua a classe para cumprimento de sentença e proceda da seguinte
forma: 1. Intime(m)-se o(s) executado(s) para voluntariamente efetuar(em) o pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias,
acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. 2. Decorrido o prazo do art. 523 do CPC, sem o pagamento, deve o Exequente apresentar
cálculo atualizado, com multa de 10% sobre o débito, mais 10% de honorários advocatícios. 3. Não efetuado o pagamento
voluntário, independente de nova intimação do credor, poderá a parte Exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do Judiciário. 4. Por derradeiro, observa-se que, certificado o trânsito em julgado da decisão e
transcorrido o prazo do art. 523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte exequente poderá requerer
diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art.
782, § 3º do CPC. Cumpra-se. Intime-se.”
Processo 0804942-08.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Leovani Coelho Barbosa - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes do despacho de f. 196: “Manifeste-se o Perito, no prazo de 10 (dez) dias, se aceita receber os
honorários periciais nos termos apresentados pela PGE à f. 190. Em caso positivo, que dê início aos trabalhos, conforme
decisões de fls. 170/172. Int.”
Processo 0805261-39.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Lourdes Rodrigues de Aguiar - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 192/193: “Com fundamento nos artigos 6º e 10º do Código de Processo Civil, faculto
às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de
direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram
incontroversa, bem como aquela que entendem já provada, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a
cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir,
justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de
provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências
inúteis ou meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo,
manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos
jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada
até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não
serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de
todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Int.”
Processo 0805582-74.2020.8.12.0021 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Trans Forte Locações e Servicos
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 22108A/MS)
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Intimação da parte requerente da certidão de f. 58, bem como para, no prazo de 5 dias, apresentar o novo endereço da parte
requerida.
Processo 0805600-32.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Sebastiana Aparecida Rodrigues - Reqdo: Icatu Seguros S/A. - Banco Bradesco S/A
ADV: FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 337786/SP)
ADV: WALDIR SERRA MARZABAL JUNIOR (OAB 16726A/MS)
ADV: FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 17752A/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: WALDIR SERRA MARZABAL JÚNIOR (OAB 45784/PR)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 227/229: “(...)Assim, cabe à parte Requerida provar a autenticidade da assinatura
constante nos documentos que teriam autorizado os descontos. Todavia, o pagamento das despesas do processo não guarda
relação com a inversão do ônus da prova ou com a distribuição dinâmica da prova. A regra que se aplica é a do artigo 95
do Código de Processo Civil, isto é, os honorários serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia. Confira-se,
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do Superior Tribunal de Justiça: Não se pode confundir ônus da prova com obrigação pelo pagamento ou adiantamento das
despesas do processo. A questão do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos alegados não restarem
provados. Todavia, independentemente de quem tenha o ônus de provar este ou aquele fato, cabe a cada parte prover as
despesas dos atos que realiza ou requer no processo, antecipando-lhes o pagamento (CPC, art. 19). (STJ. REsp 538.807/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turbna, julgado em 03.10.2006, DJ 07.11.2006, p.231). Destarte, nomeio o Perito
HUGO CELSO MORAES ZAIA (e-mail: hugo.zaia@hotmail.com, telefone:(67) 98434-7937), que deverá ser intimado acerca de
sua nomeação e informado que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Arbitro os honorários periciais em R$ 2.026,39 (dois
mil e vinte e seis reais e trinta e nove centavos). Nos termos do § 3º do artigo 95, do Código de Processo Civil, o pagamento
dos honorários do perito se dará mediante RPV nestes próprios autos, após a entrega do laudo, pois, conforme o § 4º do
mesmo artigo apenas se aguarda o trânsito em julgado para comunicar o Estado para exercer o seu direito de regresso “em
relação aos valores já adiantados nestes autos com a perícia”. Intime-se o Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul para
que tenha ciência da presente nomeação e, se desejar, manifeste-se nos autos. Cientifique-se o Perito para que designe data
para realização dos trabalhos, devendo as partes ser intimadas da referida data. Vindo o Laudo, sem nova conclusão, digam as
partes sobre o mesmo no prazo de 15 dias, que é prazo comum para que os Assistentes Técnicos apresentem seus pareceres,
independente de intimação pessoal, servindo como termo inicial a data da publicação para a manifestação sobre o Laudo do
Perito Oficial. Faculta-se às partes a formulação de quesitos, bem como a indicação de Assistentes Técnicos. As partes deverão
fornecer todos os elementos necessários à realização da prova. Int.”
Processo 0806086-56.2015.8.12.0021 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Reqte: Márcio Queiroz de Souza
ADV: THAÍS MOREIRA SOUZA DE QUEIROZ (OAB 18192/MS)
ADV: VINÍCIUS CAMARGO OTTONI (OAB 17962/MS)
ADV: GLAUCIO DE QUEIROZ (OAB 4619/MS)
Intimação da Parte Requerente de que foi expedida às fls. 131 Carta Precatória para a Comarca de Andradina-SP
e encaminhada via malote digital ao cartório distribuidor, devendo providenciar junto ao juízo deprecado o recolhimento de
eventuais custas/despesas processuais.
Processo 0806246-18.2014.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Espólio de Manuel Moreira de Magalhães - Nilma da Silva Magalhães - Lucia Marcela da Silva Magalhães - Nadia
Mara Silva Magalhães - Reqdo: Antonio Marcio da Silva Magalhães - Maria Luiza Jorge Sanches
ADV: SARAH AZEVEDO LIMA (OAB 282248/SP)
ADV: FERNANDA JORGE LATTA (OAB 13550/MS)
ADV: NATALIA ZANATA (OAB 214863/SP)
ADV: JOSÉ AUGUSTO RORIZ BRAGA (OAB 12478/MS)
ADV: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA (OAB 14097/DF)
ADV: JAIR MORETTI (OAB 72301/SP)
ADV: DAVID WILLIAM ALVES MAIA (OAB 424388/SP)
Intimação das partes da decisão def. 1878/1880: “(...)Ainda que seja possível atribuir-se efeitos infringentes aosembargosde
declaração, isto só ocorre, excepcionalmente, quando ao sanar-se omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão
apresente-se como consequência necessária. Do exposto, rejeito os embargos, persistindo a sentença tal como está lançada.
Int.”
Processo 0806790-93.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Ketelin Nogueira de Oliveira
ADV: THIAGO ANDRADE SIRAHATA (OAB 16403/MS)
Intima-se a Parte Requerente do r. despacho de fls. 38/39: “Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e
das audiências no âmbito do Poder Judiciário em decorrência da pandemia de COVID-19, postergo a realização da audiência
mencionada no art. 334 do Código de Processo Civil para momento oportuno. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15
(quinze) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial, nos termos do 344 do Código de Processo Civil. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Se necessário,
expeça-se carta precatória. Decorrido o prazo para contestação, manifeste-se a parte Requerente, no prazo de quinze dias
úteis, oportunidade em que: I havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte Requerente apresentar resposta à reconvenção. Em qualquer fase que se encontre o processo, havendo a volta das
atividades normais do Poder Judiciário, com a possibilidade de realização de audiências presenciais, encaminhe-se o processo
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que designe audiência de conciliação, intimando-se
as partes, salvo se ambas tiverem manifestado, expressamente, seu desinteresse na referida audiência. Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita. Int.”
Processo 0806926-90.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Valdomiro Marques Antunes
ADV: RAFAEL JIVAGO DIAS DE BRITO (OAB 21467/MS)
Intima-se a Parte Autora do r. despacho de fls. 27/28: “Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e das
audiências no âmbito do Poder Judiciário em decorrência da pandemia de COVID-19, postergo a realização da audiência
mencionada no art. 334 do Código de Processo Civil para momento oportuno. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15
(quinze) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial, nos termos do 344 do Código de Processo Civil. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Se necessário,
expeça-se carta precatória. Decorrido o prazo para contestação, manifeste-se a parte Requerente, no prazo de quinze dias
úteis, oportunidade em que: I havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte Requerente apresentar resposta à reconvenção. Em qualquer fase que se encontre o processo, havendo a volta das
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atividades normais do Poder Judiciário, com a possibilidade de realização de audiências presenciais, encaminhe-se o processo
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que designe audiência de conciliação, intimando-se
as partes, salvo se ambas tiverem manifestado, expressamente, seu desinteresse na referida audiência. Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita. Int.”
Processo 0806993-89.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Rosangela Santos da Silva - Réu: Banco Agibank S/A - Banco Bradesco S/A
ADV: FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 337786/SP)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: WALDIR SERRA MARZABAL JUNIOR (OAB 16726A/MS)
ADV: FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 17752A/MS)
ADV: LEISE RAFAELLI NAVAS FIM (OAB 20120/MS)
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
ADV: WALDIR SERRA MARZABAL JÚNIOR (OAB 45784/PR)
Intimação das partes da decisão de f. 142/144: “Declaro saneado o processo. A controvérsia processual gira em torno da
legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da Requerente e legitimidade da ficha de inscrição/filiação
e autorização de descontos juntados pela parte Requerida. Quanto à distribuição do ônus da prova, dada a impugnação da
autenticidade da assinatura, cabe à parte que produziu o documento o ônus de demonstrar sua autenticidade, conforme
inteligência do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, veja-se lição de Nelson Nery Júnior: Contestação de
assinatura. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades
dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429, I, mas apenas
parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta
de que ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da
pessoa que assinou. (Código de processo Civil comentado 16ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.1141).
Nesse sentido, do Superior Tribunal de Justiça: Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade
cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a
eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. (STJ-3ª T., ag em REsp
151.216-AgRg-Edcl, Min. João Otávio, j. 17.9.13, Dj 20.9.13). Assim, cabe à parte Requerida provar a autenticidade da
assinatura constante nos documentos que teriam autorizado os descontos. Todavia, o pagamento das despesas do processo
não guarda relação com a inversão do ônus da prova ou com a distribuição dinâmica da prova. A regra que se aplica é a do
artigo 95 do Código de Processo Civil, isto é, os honorários serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia. Confirase, do Superior Tribunal de Justiça: Não se pode confundir ônus da prova com obrigação pelo pagamento ou adiantamento das
despesas do processo. A questão do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos alegados não restarem
provados. Todavia, independentemente de quem tenha o ônus de provar este ou aquele fato, cabe a cada parte prover as
despesas dos atos que realiza ou requer no processo, antecipando-lhes o pagamento (CPC, art. 19). (STJ. REsp 538.807/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turbna, julgado em 03.10.2006, DJ 07.11.2006, p.231). Destarte, nomeio o Perito
HUGO CELSO MORAES ZAIA (e-mail: hugo.zaia@hotmail.com, telefone:(67) 98434-7937), que deverá ser intimado acerca de
sua nomeação e informado que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Arbitro os honorários periciais em R$ 2.026,39 (dois
mil e vinte e seis reais e trinta e nove centavos). Nos termos do § 3º do artigo 95, do Código de Processo Civil, o pagamento
dos honorários do perito se dará mediante RPV nestes próprios autos, após a entrega do laudo, pois, conforme o § 4º do
mesmo artigo apenas se aguarda o trânsito em julgado para comunicar o Estado para exercer o seu direito de regresso “em
relação aos valores já adiantados nestes autos com a perícia”. Intime-se o Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul para
que tenha ciência da presente nomeação e, se desejar, manifeste-se nos autos. Cientifique-se o Perito para que designe data
para realização dos trabalhos, devendo as partes ser intimadas da referida data. Vindo o Laudo, sem nova conclusão, digam as
partes sobre o mesmo no prazo de 15 dias, que é prazo comum para que os Assistentes Técnicos apresentem seus pareceres,
independente de intimação pessoal, servindo como termo inicial a data da publicação para a manifestação sobre o Laudo do
Perito Oficial. Faculta-se às partes a formulação de quesitos, bem como a indicação de Assistentes Técnicos. As partes deverão
fornecer todos os elementos necessários à realização da prova. Int.”
Processo 0807195-32.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Ivan Monteiro Evangelista
ADV: PÂMELA ROCHA SOARES (OAB 25145/MS)
Intima-se a Parte Autora do r. despacho de fls. 34/35: “Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e das
audiências no âmbito do Poder Judiciário em decorrência da pandemia de COVID-19, postergo a realização da audiência
mencionada no art. 334 do Código de Processo Civil para momento oportuno. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15
(quinze) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial, nos termos do 344 do Código de Processo Civil. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Se necessário,
expeça-se carta precatória. Decorrido o prazo para contestação, manifeste-se a parte Requerente, no prazo de quinze dias
úteis, oportunidade em que: I havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá
a parte Requerente apresentar resposta à reconvenção. Em qualquer fase que se encontre o processo, havendo a volta das
atividades normais do Poder Judiciário, com a possibilidade de realização de audiências presenciais, encaminhe-se o processo
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que designe audiência de conciliação, intimando-se
as partes, salvo se ambas tiverem manifestado, expressamente, seu desinteresse na referida audiência. Defiro os benefícios da
Justiça Gratuita. Int.”
Processo 0807248-13.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: R.M.P. - Réu: B.
ADV: TAMY CAROLINE OKA (OAB 327161/SP)
ADV: SUELI ALVES CAMPOS DE MORAES (OAB 23840B/MS)
Intimação da parte requerente da decisão de f. 53/55: “Considerando a impossibilidade de inserir sigilo somente em
determinadas peças pelo SAJPG, determino a inclusão de segredo de justiça no presente feito. Anote-se. Para a concessão
da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessário que haja elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se permite a antecipação da tutela
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quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Pelos documentos juntados com a inicial é de ser deferida
a tutela para suspender os efeitos, até o julgamento definitivo da demanda do registro no Serasa. Vale ressaltar que a concessão
da tutela não implica em risco de irreversibilidade, pois se, ao final, houver julgamento contrário, é possível que a Requerida
realize nova inclusão do nome nos órgãos restritivos ao crédito. Confira-se, do TJMS: EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCLUSÃO DO NOME EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - LIMINAR PARA EXCLUSÃO
DO APONTAMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A tutela provisória de urgência submetese aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser
concedida de plano ou após justificação prévia, consoante disposto no art. 300, do CPC. No caso, há provas suficientes nos
autos para manter a decisão monocrática que concedeu provisoriamente a tutela de urgência determinando a exclusão do
nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. (Agravo de Instrumento - Nº 1401726-19.2020.8.12.0000 - 1ª Câmara Cível Campo Grande - Rel. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida j. 26/05/2020 p. 27/05/2020). Desta forma, defiro o pedido de tutela
de urgência, determinando, até o julgamento definitivo desta demanda, a exclusão do nome do autor dos registros do Serasa,
SCPC. Expeça-se ofício aos órgãos referidos. Considerando a atual suspensão das atividades presenciais e das audiências
no âmbito do Poder Judiciário em decorrência da pandemia de COVID-19, postergo a realização da audiência mencionada no
art. 334 do Código de Processo Civil para momento oportuno. Cite-se a parte ré para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos
termos do 344 do Código de Processo Civil. A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais
dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Se necessário, expeça-se carta
precatória. Decorrido o prazo para contestação, manifeste-se a parte Requerente, no prazo de quinze dias úteis, oportunidade
em que: I havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II havendo
contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte Requerente
apresentar resposta à reconvenção. Em qualquer fase que se encontre o processo, havendo a volta das atividades normais do
Poder Judiciário, com a possibilidade de realização de audiências presenciais, encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que designe audiência de conciliação, intimando-se as partes, salvo se
ambas tiverem manifestado, expressamente, seu desinteresse na referida audiência. Defiro o benefício da justiça gratuita. Int.”
Processo 0807440-77.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Limitação de Juros
Autor: Juvenal Batista Rocha Ferreira - Reqdo: Banco Losango S.A. - Banco Multiplo
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA (OAB 16215A/MS)
Intimação das partes da sentença de f. 70/74: “(...)Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, com o fim
de declarar a nulidade da contratação do seguro proteção financeira no valor de R$ 878,07 (oitocentos e setenta e oito reais e
sete centavos) e dos microsseguros no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo o banco requerido restituir em dobro os
valores pagos pelos seguros, devidamente atualizados monetariamente pelo IGPM-FGV desde a sua efetivação e acrescido de
juros de 1% a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Pelo princípio da sucumbência
condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, em favor dos
patronos da parte contrária, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita fica suspenso o pagamento até que a parte interessada prove ter condição
de efetuar o pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, quando então tal
direito prescreverá (art. 11, § 2º e 12 da lei 1.060/50). Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivese. P.R.I.”
Processo 0807684-06.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Daiane Uchoa Fernandes - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JONATHAN SPADA (OAB 22508/MS)
Intimação das partes da decisão de f. 197: “Considerando que o perito antes nomeado foi nomeado quando recentemente
já em vigor o CPTEC, em substituição a ele nomeio HUGO CELSO MORAES ZAIA (hugo.zaia@hotmail.Com, (67) 98434-7937),
o qual deverá ser intimado da nomeação, do valor dos honorários já homologado e para em 30 dias designar data, local e
honorário para os trabalhos. Intimem-se as partes e o profissional anterior.”

1ª Vara Criminal de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800050-85.2021.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: F.R.M.F. - Reqdo: Cassems - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS
ADV: RAFAEL PATRICK FRANCISCO (OAB 13782/MS)
Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da r. decisão de fls. 158/162, bem como, para no prazo de 15 (quinze) dias
apresentar comprovantes de renda que demonstrem a hipossuficiência alegada.
Processo 0801746-42.2019.8.12.0114 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Thiago Brito Santana - Reqdo: Município de Três Lagoas - PromotTer: Ministério Público Estadual
ADV: EDER FURTADO ALVES (OAB 15625/MS)
Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da r. sentença de fls. 84/87: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial, confirmo a tutela provisória de urgência de fls. 63/68 e dou por resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inc. I,
do Código de Processo Civil.”.
Processo 0804022-97.2020.8.12.0021 - Mandado de Segurança Infância e Juventude - Estabelecimentos de Ensino
Imptte: M.F.F.F. - Imptdo: Diretor Administrativo do Curso e Colégio Cidade de Três Lagoas Ltda - Epp - TerIntCer:
A.T.L.C.C.C.T.L.E. - PromotTer: M.P.E.
ADV: ALCIR MARTINS DE ASSUNÇÃO (OAB 13531/MS)
ADV: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO (OAB 14914A/MS)
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ADV: ROZANA DE OLIVEIRA GOMES (OAB 18688/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. sentença de fls. 76/80, bem como, para querendo, se manifestar no prazo
legal.

2ª Vara Criminal de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0000602-93.2015.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
Réu: J.G.O.
ADV: RENATO DA ROCHA FERREIRA (OAB 3929/MS)
ADV: ARTHUR EDUARDO BRESCOVIT DE BASTOS (OAB 14984/MS)
Intimação do r. Despacho proferido em fls. 143/144 dos autos, bem como, da designação de audiência de instrução e
julgamento para o dia 04.02.2021, às 13h30min.
Processo 0003391-17.2005.8.12.0021 (021.05.003391-4) - Ação Penal - Procedimento Ordinário
Réu: Valdino Fonseca Paulo
ADV: VALDINO FONSECA PAULO (OAB 401480/SP)
Intimação da sentença de fls. 67/68
Processo 0800064-69.2021.8.12.0021 (apensado ao Processo 0000102-17.2021.8.12.0021) - Representação Criminal/
Notícia de Crime - Preconceituosa
Autor: Fabrício Gomes de Queiroz
ADV: LUIZ ANTONIO DA SILVA MARTINS (OAB 15626/MS)
Intimação da decisão de fls. 13/14
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS PEDROSA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DIAS LOVO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000031-54.2017.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Indiciado: Marcelo Rodrigues Pereira
ADV: SONIA APARECIDA PRADO LIMA (OAB 18770/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11.02.21, às 16h20min. No aludido ato serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e interrogado o acusado.
Processo 0005657-88.2016.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica
Réu: Vinicius Facco Muraro
ADV: ROZANA DE OLIVEIRA GOMES (OAB 18688/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11.02.21, às 15h40min. No aludido ato serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e interrogado o acusado.
Processo 0005869-12.2016.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Indiciado: Carlos Roberto Souza Ferreira
ADV: VALMIR CANDIDO DOS SANTOS (OAB 341936/SP)
ADV: ADERCIRA ROSI MAGNI LÉLES (OAB 21014/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03.02.21, às 13h30min. No aludido ato serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e interrogado o acusado.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS PEDROSA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DIAS LOVO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0003263-11.2016.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Antonio Gomes dos Santos e outro
ADV: JOÃO PENHA DO CARMO KK (OAB 3794/MS)
ADV: ALEXANDRE PENHA DO CARMO (OAB 19103/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11.02.21, às 14h20min. No aludido ato serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e interrogados os acusados.
Processo 0009840-97.2019.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça
Réu: Adriano Gomes de Araújo
ADV: GREGORIO RODRIGUES ANACLETO (OAB 8185/MS)
ADV: SUELI DE FÁTIMA DA SILVA (OAB 19202/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01.02.21, às 16h30min. No aludido ato serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e interrogado o acusado.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS PEDROSA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DIAS LOVO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0007906-12.2016.8.12.0021 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro
Réu: R.C.F.
ADV: THIAGO ANDRADE SIRAHATA (OAB 16403/MS)
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Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04.02.21, às 17h10min. No aludido ato serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelas partes e interrogado o acusado. Expeça carta precatória para intimação do réu e da testemunha Leilian Oliveira
e Silva, com a ressalva de que eles deverão fornecer número de telefone atualizado para viabilizar o contato, acompanhamento
da instrução e interrogatório por meio de sistema de videoconferência. (....) Encerrada a instrução, as partes deverão estar
preparadas para a oferta de alegações finais no próprio ato para a prolação da sentença. Intime-se o Ministério Público e o
defensor do acusado, os quais deverão manifestar de forma expressa, em dez dias, sobre o aproveitamento das provas orais
produzidas nos autos 0008484-72.2016.8.12.0021. Requisite e depreque, se necessário.

3ª Vara Criminal de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA ENDRICE RIZZO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROZINEY LIMA GARCIA GALVÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0003484-62.2014.8.12.0021 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Réu: João Vitor da Silva Oliveira e outro
ADV: JORGE LUIZ CARRARA (OAB 10142/MS)
ADV: JULIANO BARCA CARRARA (OAB 16577/MS)
ADV: SONIA APARECIDA PRADO LIMA (OAB 18770/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: João Vitor da Silva Oliveira, R$ 783,26
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0000881-40.2019.8.12.0021 (processo principal 0000156-32.2011.8.12.0021) - Embargos de Terceiro Apropriação indébita
Autor: Aparecido Gonçalves de Lima
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Intimação acerca do retorno dos Autos do Areópago.
Processo 0004334-09.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0003151-03.2020.8.12.0021) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: M.P.E. - Ré: S.N.O.F. - R.S.J. - M.C.S.C. - B.F.C.C.M.C. - N.M.S.R. - A.A.S. - A.P.R.S.B.J. - R.J.B.
ADV: CARLOS ANTONIO MANTOVANI (OAB 25171/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE ROSSETO DE SOUZA (OAB 21478/MS)
ADV: KASSIA REGINA BRIANEZ TRULHA DE ASSIS (OAB 20728/MS)
ADV: IRACENO TEODORO ALVES NETO (OAB 17156/MS)
Intimação de todo o teor da r. Decisão de fls. 646, 655/656 e Despacho de fl. 657. Intima-se, ainda, da Audiência designada
para o dia 19/02/2021, às 14h15m.
Processo 0006374-61.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0006153-78.2020.8.12.0021) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Furto Qualificado
Réu: Fabiano dos Santos Moreira e outros
ADV: NILSON CAVALCANTE (OAB 20970/MS)
Intimação para apresentar defesa prévia do acusado Fabiano dos Santos Moreira no prazo de 10 (dez) dias., bem como,
acerca da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/02/2021 às 14:00 horas.
Processo 0007225-37.2019.8.12.0021 - Carta Precatória Criminal - Falsidade ideológica
Réu: Claudinei da Silva Dias - Davi de Oliveira Balduino - José Carlos Modolo - Luis Otávio Forti - Eli Evandro Ananias
ADV: CAMILA MORALLES CORNACINI (OAB 416282/SP)
ADV: LETÍCIA DE OLIVEIRA CRUZ (OAB 424798/SP)
ADV: GABRIEL TEIXEIRA SANTOS (OAB 409768/SP)
ADV: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP)
ADV: RENATO MAURÍLIO LOPES (OAB 145802/SP)
ADV: FABIO AUGUSTO VENÂNCIO (OAB 188343/SP)
ADV: ALINE SAPIA ZOCANTE (OAB 214239/SP)
ADV: LIDIA MENDES DA COSTA (OAB 318690/SP)
ADV: DENILSON DE OLIVEIRA (OAB 168666/SP)
ADV: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO (OAB 322034/SP)
ADV: VERA LÚCIA DIAS CESCO LOPES (OAB 121853/SP)
Intimação acerca da audiência designada para o dia 25/02/2021 às 13:30h para oitiva da testemunha, por meio do sistema
Microsoft Teams. Para participar da audiência, o advogado deverá baixar o aplicativo “Microsoft Teams” em seu aparelho
celular ou computador (com câmera e microfone) e, na data da audiência acessar o link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/, clicar na sala de espera da 3ª Vara Criminal de Três Lagoas/MS e aguardar a notificação, por chat ou oralmente
pelo próprio aplicativo, para ingressar na sala de audiência no horário mencionado. Em caso de dúvidas acerca da utilização
do sistema Microsoft Teams entrar em contato pelo telefone 67.3314.1718 ou no atendimento via chat no site www.tjms.jus.br/ti.
Processo 0900207-03.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0004316-85.2020.8.12.0021) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Reginaldo Duchini Junior - Hemerson Pereira dos Santos Marin
ADV: JOÃO PENHA DO CARMO KK (OAB 3794/MS)
ADV: CARLOS ANTONIO MANTOVANI (OAB 25171/MS)
Intimação acerca da decisão de fls. 194/195, bem como acerca da audiência de instrução e julgamento, designada para o
dia 18/02/2021 às 16:00hrs.
Processo 8000898-91.2020.8.12.0800 (apensado ao Processo 0000441-44.2019.8.12.0021) - Relaxamento de Prisão Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Constrangimento ilegal
Reqte: Afonso Henrique Moreira de Queiroz
ADV: RENE SIUFI (OAB 786/MS)
ADV: LUIZ OTAVIO GOTTARDI (OAB 1331/MS)
Intimação acerca da sentença de fls. 28.

Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0803658-28.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.23: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 25/09/2021, nos termos do art.922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA EMIKO ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0608/2020
Processo 0004647-63.2003.8.12.0021 (apensado ao Processo 0006819-94.2011.8.12.0021) (021.03.004647-6) Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Reqte: Município de Três Lagoas - Reqdo: Ruben Campos Gehre
ADV: FABIO GIMENEZ CERVIS (OAB 7671/MS)
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação das partes do inteiro teor do r. despacho de fl. 288: “Considerando o despacho de fls. 260, que determinou a
reunião do presente feito com os autos nº 0006819-94.2011.8.12.0021, suspendo esses autos. Aguarde-se em arquivo até o
trânsito em julgado dos autos nº 0006819-94.2011.8.12.0021.”
Processo 0800073-65.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Ivanir Soares Votta
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.sentença de fl. 27: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do débito fiscal cobrado no
presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a obrigação e com base
nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução. Levante-se a penhora porventura
existente nos autos, mediante as devidas providências. Custas processuais pela parte executada. Caso haja quantia suficiente
bloqueada nos autos e não havendo pedido de gratuidade judiciária, proceda-se o abatimento do valor das custas e devolva-se
o saldo remanescente ao Devedor. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas as formalidades legais.”
Processo 0800113-47.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Juraci Barbosa
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.26: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 27/11/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0800114-32.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Madalena Barbosa da Silva
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.16/17: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800292-78.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Heloisa Maria Penneli
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.18/20: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800292-78.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Heloisa Maria Penneli
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.18/20: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800293-63.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Helvecio Ferreira Prado
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800303-10.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Izaura Alves de Souza
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.16/18: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
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extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800308-32.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Lindomar Garcia Camargo
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.15: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0800351-66.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Sadao Miyaguchi
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.24/26: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800391-48.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Celia Camilo Pereira
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.18: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0800506-69.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: James Cesar Mendonça
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.sentença de fl. 25: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do débito fiscal cobrado
no presente feito, conforme informou o Exequente às fls. 18/19, considera-se solvida a obrigação e com base nos artigos 924, II
e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução. Levante-se a penhora porventura existente nos autos,
mediante as devidas providências. Custas processuais pela parte executada. Caso haja quantia suficiente bloqueada nos autos
e não havendo pedido de gratuidade judiciária, proceda-se o abatimento do valor das custas e devolva-se o saldo remanescente
ao Devedor. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas as formalidades legais.”
Processo 0800520-53.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Renata Cristina de Lima
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.25: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 16 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0800613-16.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Daniele Cristina Alves da Silva Ferreira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 01/12/2022, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0800718-61.2018.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Rosane Francisca da Silva
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972B/MS)
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 38: “Vistos. Considerando que o Exequente informou que faltam apenas
duas parcelas para o adimplemento total do acordo de parcelamento do débito fiscal celebrado com a executada, defiro o pedido
de suspensão do feito por 02 (dois) meses. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o Exequente para requerer que entender
de direito. Cumpra-se.”
Processo 0800771-71.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Florentino Ambrosio de Oliveira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.16/18: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800773-41.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Florismundo Alves Nogueira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800804-61.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Gislaine Maria de Souza
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls23/25: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800890-32.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Lindomar Alves da Costa
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/14: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

375

Processo 0800909-38.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Manoel Rodrigues Herculano
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800925-26.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Cecilia Gomes Dias
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 27: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 27/05/2021 (fls. 11 e 24/25), nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0800982-10.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Fernando Rodrigues
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.23/25: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0800997-76.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Kikuo Ando
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.31/33: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0801012-45.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Fernando Cesar Pires Batiston
ADV: GLAUCUS ALVES RODRIGUES (OAB 5212/MS)
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação das partes do inteiro teor da r.Sentença de fls.36: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do débito fiscal
cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a obrigação e
com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0801020-95.2015.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Dario Ribeiro da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.46: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0801040-13.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Aparecida Ferreira Colares
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/16: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0801043-75.2014.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Cecilia Gomes Dias
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.91: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0801157-38.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Carlos Roberto de Castilho
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.22: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0801194-31.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Ruth Maximo Filgueira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r. Sentença de fls. 25: “Diante do exposto, julgo extinto o presente
feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e constituição do
processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0801675-91.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Cláudio César Alcântara
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 10 de dezembro de 2023, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0801676-76.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Luzia de Lima Ferracine
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.23: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
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Processo 0801732-12.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Jeronima Neves de Oliveira
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/14: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0801886-30.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Gilda de Miranda Nascimento
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.34: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 24/11/2022, nos termos do art.922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0802047-50.2014.8.12.0021 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Wanderley Tiago de Castro
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 97: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 27/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0802116-82.2014.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Francisco de Oliveira Dantas
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.38: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0802128-62.2015.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Leandro Kazuo Kawanami
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.105: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0802149-62.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Jesuino Joaquim de Lima
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/15: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802151-32.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Joana da Cruz Pereira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.17/18: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802236-23.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Elismar Tanaka
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.70: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 30/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0802347-02.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Kanital Vieira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/14: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802348-84.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Lae Luiz de Souza
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/16: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802386-96.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Rosivane de Jesus Luis
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.19: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0802513-68.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Veronildo Ferreira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.28: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
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Processo 0802530-07.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Valentim Salles
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.40: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0802532-74.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Vanda Marques de Souza
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.26: “Vistos, etc. (...)Pelo exposto, acolho a
desistência formulada e consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art.26, da Lei n.6.830/80.”
Processo 0802541-02.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Luiz Rodrigues
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.20/22: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802542-84.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Manoel de Souza Ribeiro
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.15: “Vistos, etc. (...) Pelo exposto, acolho a
desistência formulada e consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art.26, da Lei n.6.830/80.”
Processo 0802608-98.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Adilson Ferreira Marco
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.36: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 04 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0802621-97.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria de Lourdes Dias dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.36: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 01/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0802676-87.2015.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Miranilton Venâncio da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.87: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 03/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0802710-23.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Elismar Tanaka
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.33: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja,30/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0802777-51.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Joel Silverio de Souza
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/16: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802785-28.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: José Franco da Cruz
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.20: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 26/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0802815-63.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Paulo Pedro de Almeida
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.17: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 26/04/2021, nos termos do art.922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0802846-83.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Luiz de Fatima Oliverio
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.31/33: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802860-67.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Rivaldo do Amaral
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.22/24: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
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extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802959-37.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Nelson Paulo Gonçalves
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.21/23: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802977-58.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Regina Aparecida Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.21/23: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0802984-84.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Rita Maria dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 26: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 11 de novembro de 2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0803015-70.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Sidmar Teixeira Gomes
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 09/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0803026-02.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Efigenio Almeida Leal
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/16: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0803073-73.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Joao Bispo Alves
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.15/16: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0803105-78.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Lilian Graciele de Oliveira Andrade
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 26/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0803440-34.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Marcino Sabino Quintiliano
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.29: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0803450-49.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Anedes Pedrosa Maxias
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.26: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0803567-11.2015.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Olivia Aparecida de Souza Rodrigues
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.120: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0803575-17.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Adriana Marcia Scaransi Maciel
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.42: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0803596-85.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Geraldo Leite dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
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Processo 0803608-02.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Godofredo Osorio
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0803648-81.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Daniel da Rocha Silva - Wilson da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.27: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 03/10/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0803701-62.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Jose da Silva - Antonio Pereira dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.19/21: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0803711-09.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Jorge Luiz Passareli
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até a
data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 16 de setembro de 2021, nos termos do art. 922 do Código de Processo
Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0803737-41.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Sheila Coelho da Silva Mesquita
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.22: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0803812-46.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Ercilio Palacio
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.17: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 14 de novembro de 2023, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0803856-65.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Jorge dos Reis Principe
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.18/20: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0803878-26.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Edmir Pires Ferreira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/16: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0803924-15.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Inozemar Coelho de Sales
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0804018-36.2015.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Luciana de Oliveira Sobrinho
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 99: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 18/11/2023, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0804043-73.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Aparecida Nunes do Nascimento
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 26/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0804068-86.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Nilza dos Santos Nunes Rocha
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 11 de novembro de 2023, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
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Processo 0804239-43.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Tania Crispin de Lima
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.20: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 28/02/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804242-95.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Amâncio da Costa Sobrinho
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.19: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, acolho a
desistência formulada e consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art.26, da Lei n.6.830/80.”
Processo 0804247-20.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: José Marques Girao
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0804254-12.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Lindaura de Lima
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 25/09/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804259-34.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Manoel Pinto dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/16: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0804264-56.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Emilia Pereira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.15: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0804295-76.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Monteiro Adilson
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0804357-19.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Jose Aparecido Honorato dos Santos
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 30 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804368-48.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Dias dos Santos
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.16: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0804479-32.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Osvaldo Pereira da Silva
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.19: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07 de fevereiro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804480-17.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Rafael Lopes da Silva
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.18: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão
do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 27 de abril de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804481-02.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Silvio Gomes de Oliveira
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.21: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 08 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804515-74.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Marcia Alves Pereira
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
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Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.16: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, acolho a
desistência formulada e consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art.26, da Lei n.6.830/80.”
Processo 0804528-73.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Milton Luiz de Sales Junior
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.19: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 26/11/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804554-08.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Dario Ribeiro da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.26: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 01/12/2022, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804639-62.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Arnaldo Bispo da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.38: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0804650-91.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Geise Teixeira do Nascimento
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.sentença de fl. 44: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do débito fiscal cobrado no
presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a obrigação e com base
nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução. Levante-se a penhora porventura
existente nos autos, mediante as devidas providências. Custas processuais pela parte executada. Caso haja quantia suficiente
bloqueada nos autos e não havendo pedido de gratuidade judiciária, proceda-se o abatimento do valor das custas e devolva-se
o saldo remanescente ao Devedor. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas as formalidades legais.”
Processo 0804780-76.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Neuza Pereira de Almeida
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.16/18: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0804845-71.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Willian Fabiano de Araujo
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 04/10/2021, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804881-16.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: William Mendes
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.19: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 17/10/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0804891-60.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Zenaide Alves de Lima Molina
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.16: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 01/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0804922-80.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Aurea de Sa Almeida
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0805036-19.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Cristiano Oliveira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.19: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 30 de outubro de 2023, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0805069-43.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Dosmarty Alves Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.20: “Vistos, etc. (...)Pelo exposto, acolho a
desistência formulada e consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art.26, da Lei n.6.830/80.”
Processo 0805154-92.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Eduardo de Araujo Thomé
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.17/19: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
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extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0805228-88.2016.8.12.0021 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Luiz Viera
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972B/MS)
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.97: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 12/11/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0805365-31.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Ana Felícia de Souza
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exqeuente acerca da r.decisão de fl. 15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 28/08/2021, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0805371-38.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Cleuza Porfirio Batista
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.21: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 25 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0805376-60.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Pafemar Ferramentas Especias Automotivas
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 22: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 26/08/2021, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0805385-22.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Lossavaro Refrigeração Eireli - Me
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação da parte exequente do inteiro teor da r. sentença de fl. 13: “Diante do exposto, acolho a desistência formulada e
consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art. 26, da Lei n.º 6.830/80.”
Processo 0805421-64.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Géssica Maira Correa de Jesus - Janaina Correa de Jesus - Jaine Correa de
Jesus
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.31: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 11 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0805563-73.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Claro S/A
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
Intimação das partes do inteiro teor da r.Sentença de fls.54: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do débito fiscal
cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a obrigação e
com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0805592-21.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Luciane Costa Nogueira Leal
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação da parte exequente do inteiro teor da r. sentença de fl. 24: “Pelo exposto, acolho a desistência formulada e
consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art. 26, da Lei n.º 6.830/80.
Processo 0805611-61.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: George Estevan Felix Martins
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.24: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0805624-26.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Paulo Roberto da Silva Filho
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.20: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
Processo 0805656-65.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Gilmar Antonio Domingos
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.29: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 23/10/2022, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0805917-30.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Mauro Nogueira de Queiroz
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.18: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
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Processo 0805952-87.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Benedita Camargo Dias
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/14: “Vistos, etc. (...) Diante do
exposto, julgo extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de
pressuposto de validade e constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0806134-39.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Wanderley Tiago de Castro
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.17: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 27/09/2021, nos termos do
art. 922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0806236-61.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Anderson Andre Stel
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.16: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 03/12/2021, nos termos do
art. 922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0806314-55.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Leonor Tosta da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.20: “Vistos, etc. Tendo em vista o
pagamento do débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada,
considera-se solvida a obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo
extinta esta execução.”
Processo 0806327-88.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Nilo Vendite Gimenez Junior
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.31: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 08 de setembro de 2021,
nos termos do art.922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0806436-44.2015.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Auxiliadora dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972B/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl.44: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito,
até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 22 de setembro de 2023, nos termos do art. 922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0806594-26.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Elizio Ferreira da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.17: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 03 de março de 2021, nos
termos do art.922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0806635-90.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Davi Vieira de Oliveira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.17: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 14/10/2021, nos termos do
art. 922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0806764-32.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Onofre de Paula Vieira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.14/15: “Vistos, etc. (...) Diante do
exposto, julgo extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de
pressuposto de validade e constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0806988-33.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Joelma Alves Campo Lucio
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.14: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 03/10/2021, nos termos do
art. 922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0806990-03.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Dalva Cabral da Silva
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07 de setembro de 2021,
nos termos do art.922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0806995-25.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Lidia Rodrigues Pereira
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.14: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
suspensão do presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07/10/2021, nos termos do art.
922 do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
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Processo 0807094-92.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: João Raimundo da Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.12/14: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0807115-68.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: José Divino Ribeiro
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 15 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0807118-23.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Luiz Rodrigues dos Santos
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Exequente acerca da r.decisão de fl. 14: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do presente feito, até
a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07/10/2021, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil,
devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0807137-29.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Epitacia de Menezes
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0807144-21.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Johnny Marcos Neves de Oliveira
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.14: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07 de setembro de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0807161-91.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Zominho Barbosa Mendonça
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/15: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0807329-59.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Aparecida Silva de Araujo - Juvenal Silva Filho - Sonia Silva Galhardi Sergio Santos Silva
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.15: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 01/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0807431-81.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Luciane Moraes de Souza
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.12: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 08/10/2021, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0807461-19.2020.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Juliana Garcia Merubia
ADV: VÍTOR GARCIA VIDA DE OLIVEIRA VILELA (OAB 16472B/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.12: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 07 de março de 2021, nos termos do art.922 do
Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório.”
Processo 0807550-76.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maria Aparecida de Souza Lima
ADV: URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CÉZERO (OAB 17824/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.13/14: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0807891-05.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Miranilton Venancio da Silva
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Decisão de fls.16: “Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do
presente feito, até a data final do acordo de parcelamento firmado, qual seja, 03/12/2023, nos termos do art. 922 do Código de
Processo Civil, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. “
Processo 0807895-42.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Jose Nunes da Mota
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.21/23: “Vistos, etc. (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Processo 0807902-34.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectda: Maurinda Queiroz de Moraes
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.15/17: “Vistos, etc (...) Diante do exposto, julgo
extinto o presente feito, com fulcro no art.485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de validade e
constituição do processo, qual seja, capacidade processual da parte.”
Processo 0807917-03.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Ajadil Mancini Leal
ADV: CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT (OAB 11972/MS)
Intimação do Município de Três Lagoas do inteiro teor da r.Sentença de fls.30: “Vistos, etc. Tendo em vista o pagamento do
débito fiscal cobrado no presente feito, conforme informou o Exequente na manifestação retro acostada, considera-se solvida a
obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA EMIKO ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0604/2020
Processo 0000678-30.2009.8.12.0021 (apensado ao Processo 0000679-15.2009.8.12.0021) (021.09.000678-0) Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Estado de Mato Grosso do Sul - Exectdo: Votorantim Celulose e Papel SA
ADV: FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA (OAB 6786/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação da parte Executada, por meio de seus advogados, acerca da expedição do alvará de devolução de saldo
remanescente de fls. 317.
Processo 0000679-15.2009.8.12.0021 (021.09.000679-9) - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Estado de Mato Grosso do Sul - Exectdo: Votorantim Celulose e Papel SA
ADV: PAULA BARBOSA CUPPARI (OAB 185054/SP)
ADV: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO (OAB 257644/SP)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: FLÁVIA ANDREA SANT’ANNA FERREIRA BENITES (OAB 006.876/MS)
Intimação da parte Executada, por meio de seus advogados, acerca da expedição do alvará de devolução de saldo
remanescente de fls. 456.
Processo 0004089-47.2010.8.12.0021 (021.10.004089-7) - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Estado de Mato Grosso do Sul - Exectdo: Marcos Antonio Tosta
ADV: SIDNEY GERALDO TOSTA (OAB 16308B/MS)
Intimação da parte Executada da expedição de Alvará às fls. 117/118. Ademais, fica a parte intimada para que no prazo de
15 (quinze) dias, efetue o pagamento da Taxa Judiciária¹ no valor de R$1.951,95, conforme sentença prolatada às fls. 111.
Processo 0008579-97.2019.8.12.0021 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios
em Execução Contra a Fazenda Pública
Exeqte: Thiago Donato dos Santos - AFFONSO GARCIA MOREIRA NETO - Exectdo: Município de Três Lagoas
ADV: THIAGO DONATO DOS SANTOS (OAB 253046/SP)
ADV: AFFONSO GARCIA MOREIRA NETO (OAB 18497/MS)
Intimação da parte exequente do inteiro teor do r. despacho de fl. 125: “Tendo em vista a certidão cartorária de fls. 114 e a
petição do Exequente de fls. 117/118, que informa que na verdade o valor devido pelo executado é R$ 66.694,11 (sessenta e
seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e onze centavos) e não R$ 67.899,71 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa
e nove reais e setenta e um centavos), por não vislumbrar qualquer prejuízo ao Município de Três Lagoas e ante a existência
de erro material, retifico, sem sua oitiva prévia, a decisão de fls. 94/97, para os fins de substituir o valor homologado de R$
67.899,71 para R$ 66.694,11, consoante cálculo apresentado pela parte autora às fls. 120/122.”.
Processo 0800035-19.2021.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Isenção
Reqte: Giovani Alves da Silva
ADV: VICTÓRIA HELENA MONTEIRO CARRARO (OAB 25048/MS)
Intimação da parte autora para juntar procuração, nos termos do artigo 104 , caput, do CPC, bem como de declaração de
hipossuficiência, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado em sua petição inicial.
Processo 0801113-87.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Três Lagoas - Exectdo: Fernando de Lima Barcelos
ADV: CLÁUDIO LETTNIN HAERTEL (OAB 26126/RS)
Intimação da parte Executada do inteiro teor da r.Decisão de fls.75/77: “Vistos, etc. (...) Ante o exposto, DEIXO DE ANALISAR
a alegação de ilegitimidade trazida na Exceção de Pré-Executividade por demandar dilação probatória, o que é possível,
conforme dito, somente em sede de Embargos à Execução, acaso ainda cabíveis. Com relação à alegação de quitação do IPTU,
conforme visto, pelo Exequente houve o reconhecimento de pagamento parcial após a citação com a consequente atualização
do débito, suprimindo-se referidos valores, razão pela qual manifesta a perda do objeto com relação a tal argumento”
Processo 0802319-73.2016.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões
Específicas
Reqte: Edina Pedrosa Maxias - Reqdo: AGEPREV - Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul e outro
ADV: SERGUE FARIAS BARROS (OAB 9951/MS)
ADV: GUILHERME SAMPIERI SANTINHO (OAB 19846B/MS)
Intimação da parte exequente da certidão cartorária de fl. 865, bem como para apresentar planilha de cálculo que apresente
a soma do valor singelo, corrigido, juros de mora e global do débito executado, nos termos do que dispõe o artigo 534 do CPC.
Processo 0803169-88.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Equivalência salarial
Autor: Luiz Carlos Gonçalves Braga - Réu: Município de Três Lagoas
ADV: FERNANDA LAVEZZO DE MELO (OAB 14098/MS)
Intimação da parte autora do inteiro teor da r. sentença de fls. 276-280: “Ante o exposto, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com base no artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil.”
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Processo 0803513-69.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Anderson Moreira Mantovani - Reqdo: Município de Três Lagoas
ADV: CARLOS ANTONIO MANTOVANI (OAB 25171/MS)
Intimação da parte autora para se manifestar acerca da prescrição quinquenal nos termos do Decreto n.º 20.910/32, em
consonância com o previsto no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil.
Processo 0803605-47.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0900125-06.2019.8.12.0021) - Procedimento Comum
Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Montreal Comercial Ltda - Epp - Reqdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN (OAB 25162/PR)
Intimação da parte autora do inteiro teor da r. sentença de fls. 219-231: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos da presente demanda, para o fim de limitar o valor das multas aplicadas à Autora no percentual
de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo Outrossim, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil.”
Processo 0803632-69.2016.8.12.0021 - Ação Civil Pública Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqdo: Rádio a Voz da Caçula Ltda ME e outro
ADV: JAYME DA SILVA NEVES NETO (OAB 11484/MS)
Intimação da parte requerida do inteiro teor da r. sentença de fl. 1088: “Pelo exposto, recebo os presentes Embargos para
discussão, porque são tempestivos, mas rejeito-os em razão de não existir na decisão guerreada qualquer contradição.”
Processo 0804147-02.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Autora: Eliane de Souza Teixeira da Cruz - Tatiane de Souza Nunes - Réu: Sociedade Beneficente Hospital Nossa Senhora
Auxiliadora - Eneias dos Santos Cano - Alfredo Taira - Município de Três Lagoas - Argo Seguros Brasil S/A
ADV: EDMILSON CARLOS ROMANINI FILHO (OAB 20894/MS)
ADV: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN DA SILVA (OAB 16513A/MS)
ADV: TIAGO VINÍCIUS RUFINO MARTINHO (OAB 14135/MS)
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 20309A/MS)
ADV: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO (OAB 14914A/MS)
ADV: CLAUDIA FLAURINDO DE FREITAS (OAB 15189/MS)
ADV: BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMÃO (OAB 21348/SP)
Intimação das partes da juntada de ofício às fls. 495-506.
Processo 0804421-29.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Município de Três Lagoas
ADV: BRUNO BORIS CARLOS CROCE (OAB 208459/SP)
Intimação da parte autora do teor da r. sentença de fls. 198-202: “Isso posto, julgo procedente o pedido inicial, para declarar
a nulidade dos autos de infração nos procedimentos administrativos n.º 50.007.001.17-0003835 e n.º 50.007.001.17-0004428 do
PROCON local e, consequentemente, eximir a Autora do pagamento das multas. Outrossim, julgo extinto o presente feito, com
base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Processo 0805943-28.2019.8.12.0021 (apensado ao Processo 0803509-71.2016.8.12.0021) - Embargos à Execução
Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título
Embargte: Christiane Metedieri Furquim - Embargdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: VIVIANE VITOR LUDOVICO (OAB 314457SP)
Intimação da parte embargante do inteiro teor da r. sentença de fls. 269-271: “[...] Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem
resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal propostos por Christiane Metedieri Furquim, nos termos do art. 485, IV, do
CPC e art. 16, § 1º, da Lei n.º 6.830/80, por faltar condição de procedibilidade consistente na garantia do juízo. Com fundamento
no princípio da causalidade, condeno a Embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo,
por equidade tendo em vista o valor atribuído à causa e o não exame do mérito, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8º, do CPC.”
Processo 0806151-12.2019.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito
Autor: Zopone Engenharia e Comércio Ltda - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: GUSTAVO TANACA (OAB 15117A/MS)
Intimação da parte exequente do teor da certidão cartorária de fl. 224, bem como para apresentar planilha de cálculo
que atenda integralmente o disposto no artigo 534 do CPC, mencionando o valor singelo, atualizado, juros e global do
débito executado, bem como para incluir no polo ativo do cumprimento de sentença de fls. 149-150 o credor dos honorários
sucumbenciais executado.
Processo 0806387-32.2017.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Selvíria - Exectdo: Sugmak Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp
ADV: JULIANA CORREIA STUCHI (OAB 334589/SP)
Intimação da parte executada do teor da r. sentença de fl. 54: “Expeça-se alvará de transferência dos valores depositados
pelo Executado às fls. 48/49. Após, considera-se solvida a obrigação e com base nos artigos 924, II e 925, ambos do Código
de Processo Civil, julgo extinta esta execução.”, bem como da expedição do alvará de levantamento de fl. 58 em favor da parte
exequente.
Processo 0806505-37.2019.8.12.0021 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Funec - Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul - Exectdo: Wellington Rogério Ferreira
ADV: CICLAIR BRENTANI GOMES (OAB 14507AM/S)
Intimação da parte exequente do inteiro teor da r. sentença de fl. 28: “Diante do exposto, acolho o pedido formulado e
consequentemente julgo extinto o presente processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual
no prosseguimento do feito.”
Processo 0807995-60.2020.8.12.0021 - Mandado de Segurança Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Imptte: João José de Oliveira - Imptdo: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul Secretaria Estado e Justiça e Segurança
Departamento Estadual Transito
ADV: GENI ARAUJO PEREIRA SAMPAIO (OAB 15942SC)
Intimação da parte autora do teor da r. decisão de fls. 27-29: “Ante o exposto, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA
deste Juízo para conhecer, processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande
para que seja redistribuída a uma das Varas de Fazenda Pública e Registros Públicos.”
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Processo 0808129-87.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Reqte: Carla Peralta de Freitas - Réu: J.A. MS01 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
ADV: KELY CRISTINA DA SILVA RIMOLI (OAB 23798/GO)
Intimação da parte autora do teor da r. decisão de fls. 62-63: “Isso posto, constatando o equívoco na distribuição, determino
a devolução ao Cartório Distribuidor a fim de que proceda a redistribuição a uma das Varas Cíveis residuais desta Comarca,
com as baixas e anotações necessárias.”
Processo 0808174-91.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito
Reqte: Arvus Tecnologia Ltda - Réu: Município de Três Lagoas
ADV: FABIANA FELISBINO (OAB 42671SC)
Intimação da parte autora para recolher diligência do oficial de justiça a fim de dar cumprimento ao ato de citação da parte
requerida.
Processo 0900188-31.2019.8.12.0021 - Ação Civil Pública Cível - Anulação
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Município de Três Lagoas - Amicus Curiae: Sindicato Municipal dos Trabalhadores
da Educação Básica de Três Lagoas e Selvíria (Sinted-TL) - TerIntCer: FETEMS - Federação dos Trabalhadores em Educação
do Estado de Mato Grosso do Sul e outros
ADV: RONALDO DE SOUZA FRANCO (OAB 11637/MS)
ADV: MURILO TOSTA STORTI (OAB 9480/MS)
Fica o SINTED-TL e FETEMS, admitidos nos autos na condição de amicus curiae e assistente simples, respectivamente,
intimados para, querendo, manifestarem.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA EMIKO ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0801131-06.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal
Reqte: Marcia Cristina Garcia Gomes - Réu: Município de Três Lagoas
ADV: DIEGO ARAÚJO BISCAINO (OAB 18507/MS)
Intimação da Parte Autora acerca da r.sentença de fls. 100-106: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da presente demanda, para declarar a nulidade do valor do IPTU que incidiu erroneamente sobre área edificada
no lote descrito na inicial, nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 e, em consequência, condenar o Município de Três Lagoas
a restituir o valor recolhido a maior pela parte autora, no montante de R$ 1.998,80 (mil novecentos e noventa e oito reais e
oitenta centavos), com incidência de correção monetária e juros moratórios a partir de 14.02.2020 (fls. 31), aplicando-se os
mesmos índices que o Município de Três Lagoas adota para cobrança de seus tributos, conforme decidido pelo STJ, no regime
de recursos repetitivos, no REsp 1.495.146 Tema 905. Outrossim, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência serão divididos na
proporção de 30% para a parte autora e 70% para o Município para fins de pagamento das custas e despesas processuais,
atentando-se que a Fazenda municipal é isenta legalmente. Quanto aos honorários sucumbenciais, seguindo os parâmetros
previstos nos artigos 85, §§ 2º, 3º e 86, doCódigodeProcessoCivil, deverá o Requerido efetuar o pagamento em favor do patrono
da autora do montante de 70% de 10% sobre o valor do proveito econômico, qual seja, a diferença entre o valor efetivamente
devido à título de IPTU e aquele cobrado pelo Município nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, e 30% de 10% sobre o valor
do proveito econômico, a ser pago pela parte autora ao patrono do Requerido. Considerando que a parte autora é beneficiária
da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas ficarão suspensas nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo
Civil. Considerando que o valor da condenação é abaixo de 100 (cem) salários mínimos, deixo de submeter o feito ao reexame
necessário na forma do inciso III do § 3º do artigo 496 do Código de Processo Civil. Acaso seja interposto recurso de Apelação,
intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC). Se o apelado
interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC). Na sequência, com ou
sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente,
arquive-se com as baixas e anotações necessárias.”
Processo 0802106-96.2018.8.12.0021 - Desapropriação - Benfeitorias
Autor: Município de Três Lagoas - Réu: Alexandre Luiz do Carmo - Helena Queiróz Hosi do Carmo
ADV: ANA FLÁVIA ANDRADE TORRES (OAB 21929/MS)
ADV: LETÍCIA DO NASCIMENTO MARTINS (OAB 17609/MS)
ADV: NILTON SILVA TORRES (OAB 4282/MS)
Intimação das Partes Requeridas acerca da r.sentença de fls. 327-328: “(...) Pelo exposto, recebo os presentes embargos
para discussão, porque são tempestivos, mas rejeito-os em razão de não existir na decisão guerreada qualquer contradição ou
erro material. Sem prejuízo, diante da informação acerca dos dados bancários cumpra-se a determinação de levantamento de
valores constante das fl. 309. Intimem-se.”
Processo 0803844-90.2016.8.12.0021 - Cumprimento Provisório de Sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Jose Scaransi Netto - Exectdo: 14 Brasil Telecom Celular S/A (Oi Movél S/A)
ADV: JOSÉ SCARANSI NETTO (OAB 7900A/MS)
ADV: LAURA SIMONE PRADO (OAB 13553/MS)
Intimação da Parte Autora acerca do r.despacho de fl. 223: “Vistos, etc. Intime-se a parte credora para que manifeste-se
acerca da alegação de quitação integral da dívida e extinção do presente cumprimento de sentença, conforme requer a OI S/A
às fls. 216/222. Cumpra-se.”
Processo 0805579-66.2013.8.12.0021 - Ação Civil Pública Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Ministério Público Estadual - Reqdo: Município de Três Lagoas - SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul S.A.
ADV: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO (OAB 7684/MS)
ADV: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (OAB 296/MS)
ADV: LAUANE BRAZ ANDREKOYISK VOLPE CAMARGO (OAB 10610B/MS)
ADV: OSNI MOREIRA DE SOUZA (OAB 14030/MS)
ADV: EDER ALVES DOS SANTOS (OAB 13147/MS)
Intimação da Parte Requerida acerca do r.despacho de fl. 2213: “Vistos. 1. Intimem-se as partes sobre o ofício de fls.
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2209/2212. 2. Razão não há para irresignação do Município de Três Lagoas, tendo em vista que comparecendo nos autos às fls.
2204 para impugnar o deferimento de apresentação de laudo técnico por professores da UFMS, deu-se por ciente das decisões
e atos processuais até então praticados. Intimem-se.”
Processo 0806106-71.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Reqte: Suely Batista da Motta - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul - Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora
Auxiliadora - Joao Paulo Freitas de Almeida
ADV: FERNANDA LAVEZZO DE MELO (OAB 14098/MS)
Intimação da Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação. Cientificando-a nessa
oportunidade, que, caso não tenha feito com a inicial, deverá especificar, indicando a utilidade e necessidade, as provas
que pretende produzir, inclusive no caso de revelia (art. 334 CPC), ou se pretende o julgamento antecipado da lide, pena de
indeferimento. Em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta
à reconvenção.
Processo 0807161-57.2020.8.12.0021 (apensado ao Processo 0801706-87.2015.8.12.0021) - Embargos de Terceiro
Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Embargte: Donizete Araujo Marques Brandão - Embargdo: Município de Três Lagoas
ADV: MARTINHO LUTERO MENDES (OAB 10718/MS)
Intimação da Parte Autora acerca da r.sentença de fls. 58-63: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes
Embargos de Terceiro para os fins de determinar o levantamento do bloqueio sobre o veículo Honda/CG 150 Titan ES, ano
2008/2008, cor cinza, placa HTE3275, RENAVAM 123562511, realizado no feito n.º 0801706-87.2015.8.12.0021. Outrossim,
JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas na
fundamentação, condeno o Embargante, em decorrência da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios em favor do Município de Três Lagoas, que fixo, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85,
§§ 2º, 3º, 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, no mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, deve
ser observado que o Requerente é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC). Ante a concordância do pedido pelo
Município de Três Lagoas, deixo de determinar a remessa do feito para reexame necessário, nos termos do artigo 496 do Código
de Processo Civil. Acaso seja interposto recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC). Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar
contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC). Na sequência, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça. Após o trânsito em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos principais para o devido prosseguimento,
desapensem-se e arquivem-se. Levante-se, por termo, o bloqueio e comunique-se ao Detran-MS para averbação. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.”
Processo 0808011-14.2020.8.12.0021 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil
das Pessoas Naturais
Reqte: Manoel Alves da Silva - Interesdo.: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: CARLOS AUGUSTO THIAGO (OAB 10521B/MS)
Intimação da Parte Autora acerca do r.despacho de fl. 17: “Vistos, etc. Intime-se o Interessado para que traga aos autos a
documentação mencionada pelo Parquet às fls. 14/15. Com a juntada, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste.
Após, venham conclusos.”
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA EMIKO ARAKAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0601/2020
Processo 0806334-46.2020.8.12.0021 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Joana Reis da Gama - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul - AGEPREV - Agência de Previdência Social de Mato
Grosso do Sul
ADV: ANTONIO COSTA CORCIOLI (OAB 5980A/MS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente manifestação acerca da Contestação
juntada.

1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Três Lagoas
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0036/2021
Processo 0000213-47.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: ELISMAN DA COSTA VARGAS - Reqda: Banco Itaucard S/A
ADV: YASMIN TEODORO GASPARINI (OAB 22093/MS)
ADV: VINÍCIUS CAMARGO OTTONI (OAB 17962/MS)
ADV: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA (OAB 16215/MS)
Intimação das partes para apresentarem alegações finais, em cinco dias.
Processo 0000347-11.2019.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Sildemberg Nunes Batista - Exectdo: Antonio Raposo
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Intimação de sentença de fls. 93/94.
Processo 0000787-75.2017.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Ataide Bernardino de Morais
ADV: NIVALDO DA COSTA MOREIRA (OAB 10595/MS)
ADV: MARESSA DUCHINI MOREIRA MENEZES (OAB 19204/MS)
ADV: ANDRESSA RODRIGUES DE FREITAS (OAB 19368/MS)
Intime-se o exequente para que acompanhe a diligência, cooperando para que o processo se realize em tempo razoável
e efetivo, conforme artigos 5º e 6º do CPC, a fim de evitar futura expedição de novo mandado, agora de simples remoção de
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bem móvel penhorado. Fica desde já informado de que não poderá se desfazer do bem, enquanto estiver na mera condição de
depositário.
Processo 0001093-44.2017.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Marailza Rosimeire de Castro
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Impulsionar o feito, em cinco dias, sob pena de extinção.
Processo 0800020-62.2021.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Autora: Fausta Antonia de Souza Oliveira
ADV: MICHEL ERNESTO FLUMIAN (OAB 213274/SP)
ADV: MARILIA MENDES DOS SANTOS (OAB 337837/SP)
Intimação de decisão de fls. 53/54
Processo 0800048-98.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Eliane Ferreira de Amorim Me
ADV: PATRICIA COSTA ABID (OAB 227763/SP)
Tendo em vista que a advogada Patricia Costa Abid encontra-se cadastrada nestes autos, tendo, portanto, acesso aos
documentos em sigilo, fica a autora devidamente intimada a impulsionar o processo, em cinco dias, sob pena de extinção.
Processo 0800758-21.2019.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Rafael Bragagnolo - Réu: Fábio Júnior de Souza Silva
ADV: NIVALDO DA COSTA MOREIRA (OAB 10595/MS)
Diante da quitação da obrigação noticiada nos autos (fls. 81/82), decreta-se a extinção do processo, com fundamento
no disposto no artigo 52, “caput”, da Lei 9.099/1995 e artigo 924, II, do atual Código de Processo Civil. Por consequência,
fica desconstituído o arresto objeto da decisão de fls. 69/70. Intimem-se as partes, a empresa Eldorado Brasil Celulose S/A
e a Siderley Godoy Júnior Sociedade de Advogados. Sem custas. Proceda-se aos atos e comunicações cabíveis. P. R. I.
Processo 0800787-71.2019.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Exeqte: olavo colli júnior - Exectdo: Oi Móvel S.A.
ADV: MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS (OAB 12970/MS)
ADV: JULIANO GÊNOVA (OAB 254920/SP)
Ciência a parte autora da petição e documentos de fls. 398 e seguinte, ficando intimada para requerer o que de direito,
no prazo de 5 dias.
Processo 0801011-72.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade / Inexigibilidade do
Título
Reqte: Débora da Cruz Wege - Reqda: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.
ADV: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 10733/MS)
ADV: JULIANA MIRANDA ALFAIA DA COSTA (OAB 19360A/MS)
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: CRISTIANO DE SOUSA CARNEIRO (OAB 7008/MS)
Intimação de decisão de fls. 172/176
Processo 0801034-18.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Edina Rute da Silva
ADV: RODRIGO NARCIZO DOS SANTOS (OAB 12740/MS)
Indefere-se o requerimento de fl. 107, advertindo, contudo, que a parte autora deverá comparecer à audiência de
instrução, sob pena de extinção. Esclarece-se ainda ao advogado da parte autora de que, nos próximos processos, deverá
trazer seu cliente à audiência de conciliação ou encaminhar a ele o respectivo link para acesso.
Processo 0801046-03.2018.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Joia Comércio e Representações Ltda - Epp
ADV: ANDREY GUSMÃO ROUSSEAU GUIMARÃES (OAB 15728/MS)
Intime-se o exequente para dar efetivo e concreto impulso em 5 dias, bem como manifestar se pretende consulta de
bens pelo INFOJUD, tudo sob pena de extinção por ausência de bens, conforme artigo 53 § 4º da da Lei 9.099/1995.
Atente-se que eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica sujeita-se ao cumprimento das normas dos
artigos 133 e seguintes do CPC.
Processo 0801071-45.2020.8.12.0114 (apensado ao Processo 0803471-71.2016.8.12.0114) - Embargos de Terceiro
Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Embargte: Edson Amador da Silva - Embargdo: Joao da Silva Filho ME
ADV: POLLYANNA SAMPAIO BEZERRA (OAB 31235/DF)
ADV: DIEGO ARAÚJO BISCAINO (OAB 18507/MS)
Intimação de ambas as partes para, em 48 horas, manifestar se pretendem a produção de provas em audiência,
justificando eventual prova postulada, por meio da indicação do enunciado de fato que pretendam demonstrar com o meio
escolhido.
Processo 0801130-67.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Sildemberg Nunes Batista
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, querendo, a respeito da Carta Precatória devolvida (fls. 61/69), especialmente
sobre a Certidão de fls. 65, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo.
Processo 0801224-78.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Francisco de Assis de Almeida Prado - Reqda: Telefônica Brasil S.A
ADV: EDER FURTADO ALVES (OAB 15625/MS)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 24460A/MS)
Intimação de decisão de fls. 163/164 .
Processo 0801359-37.2013.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Stec e cia ltda
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
ADV: MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA PACHECO (OAB 9527/MS)
Intimação para apresentar o acordo devidamente assinado (em todas as vias), por ambas as partes, em cinco dias.
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Processo 0801529-62.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801553-90.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801556-45.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801557-30.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801562-52.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801563-37.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801564-22.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801566-89.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Renato Cassimiro Dias Eireli
ADV: CICERO RUFINO DE SENA (OAB 18621/MS)
Comprove, em 5 (cinco) dias, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte atualizada, POR MEIO
DE CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
, bem como exiba nos autos a nota fiscal objeto da demanda, nos termos do artigo 26 , I e 29, XI, da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, sob pena de indeferimento da inicial.
Processo 0801725-66.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Pedro Henrique Araujo de Siqueira
ADV: JONATHAN SPADA (OAB 22508/MS)
Manifeste-se a parte autora acerca da carta precatória juntada aos autos, requerendo o que de direito, em cinco
dias, sob pena de extinção.
Processo 0801755-67.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: Willian Miguel dos Santos
ADV: THALITA ESPÍNDOLA DA SILVEIRA (OAB 20179/MS)
Logo, impõe-se a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem custas e
honorários advocatícios, conforme artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. Após, arquivem-se.
Processo 0801799-86.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou
anulação
Reqte: Luiz Roberto Antiqueira
ADV: EDGARD SILVA WEGNER (OAB 25186/MS)
01. Intime-se a parte autora para, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 321 e 330, inciso
IV, do CPC), emendar a inicial, de modo a: A) Formular o(s) “pedido(s) principal(is)”, eis que o procedimento da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente (artigos 303 a 304 do CPC) é incompatível com o rito do Juizado
Especial Cível e de Fazenda Pública. B) Exibir procuração outorgada pelo autor ao advogado subscritor da inicial,
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bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência do requerente; C) Exibir cópia da sentença
e acórdão proferidos no processo nº 0007568-14.2011.8.12.0021, bem como de outras peças aptas a comprovar o
alegado pela parte autora; D) Exibir cópia integral do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do
autor, de nº 020490/2018, que pode ser obtido mediante acesso ao website do DETRAN/MS, na URL \<https://www.
meudetran.ms.gov.br/habilitacao.php\>, através do menu “Consulta Processo Suspensão/Cassação”.
Processo 0801878-36.2018.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Casa de Bateria e Auto Elétrica São Luiz Ltda
ADV: MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA PACHECO (OAB 9527/MS)
Manifeste-se a parte autora acerca das diligências do oficial de justiça, requerendo o que de direito, em cinco dias,
sob pena de extinção.
Processo 0802041-16.2018.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Aparicio de Lima Rufato
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação do autor para manifestar-se sobre o retorno da Carta Precatória e a certidão do oficial de justiça, dando
andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0802618-91.2018.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Jaime Loureiro Coimbra Martins
ADV: ANA BEATRIZ DA COSTA BORGES (OAB 23703/MS)
Diante do exposto, por ausência de bens penhoráveis, extingue-se o processo, com fundamento no artigo 53, §
4º, da Lei 9.099/1995. Vale anotar que, caso a parte autora venha a localizar bens da parte executada, poderá, em
se tratando de cumprimento de sentença, postular nestes autos medida executiva para satisfação de seu crédito, ao
passo que, na hipótese de execução extrajudicial, poderá ingressar com nova ação, desde que esteja em ambos os
casos dentro do prazo legal prescritivo da pretensão.
Processo 0803626-40.2017.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Sebastião Pereira Belchior Eireli - Epp
ADV: VANESSA PEREIRA RANUNCI (OAB 13784/MS)
Intime-se o exequente para que acompanhe a diligência, cooperando para que o processo se realize em tempo
razoável e efetivo, conforme artigos 5º e 6º do CPC, a fim de evitar futura expedição de novo mandado, agora de
simples remoção de bem móvel penhorado. Fica desde já informado de que não poderá se desfazer do bem, enquanto
estiver na mera condição de depositário.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2021
Processo 0801780-17.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Marlos Pelissão de Almeida - Exectdo: Adriano Sanches dos Santos
ADV: THIAGO ANDRADE SIRAHATA (OAB 16403/MS)
ADV: VINÍCIUS CAMARGO OTTONI (OAB 17962/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da decisão de pgs. 68 e da designação de Audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento. Data e horário: 19/02/2021 às 17:00h. Advertências: 1) Caso o autor não
compareça na audiência, o feito será extinto e o autor condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
art. 51, I, c/c §2º da Lei nº 9.099/1995. 2) Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3)
Em caso de não ser obtida a conciliação, deverá a parte Requerida oferecer resposta, escrita ou oral, acompanhada de
documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas, para prosseguimento com a instrução e julgamento; 4) A assistência
por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é obrigatória em ações com valor da causa superior a 20 saláriosmínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
Processo 0802060-56.2017.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Itagiba José Batista de Queiroz - Exectdo: Donizeth Moreira
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: ALEXANDRE BEINOTTI (OAB 10215A/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da decisão de pgs. 125 e da designação de Audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento. Data e horário: 20/05/2021 às 17:00h. Advertências: 1) Caso o autor não
compareça na audiência, o feito será extinto e o autor condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
art. 51, I, c/c §2º da Lei nº 9.099/1995. 2) Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3)
Em caso de não ser obtida a conciliação, deverá a parte Requerida oferecer resposta, escrita ou oral, acompanhada de
documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas, para prosseguimento com a instrução e julgamento; 4) A assistência
por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é obrigatória em ações com valor da causa superior a 20 saláriosmínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2021
Processo 0800809-95.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Rozana de Oliveira Gomes
ADV: ALCIR MARTINS DE ASSUNÇÃO (OAB 13531/MS)
Intimação da parte autora da Certidão negativa do Oficial de Justiça de pgs. 28; para, no prazo de 05(cinco) dias
dar impulsionamento ao feito com as providências cabíveis, sob pena de extinção e arquivamento.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2021
Processo 0801109-57.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Scatolin & Pini Ltda - Me
ADV: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN DA SILVA (OAB 16513A/MS)
ADV: FELIPE GON DOS SANTOS (OAB 18772/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 17:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801179-11.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Elaine Veloso de Oliveira
ADV: EDER FURTADO ALVES (OAB 15625/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 16:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801196-13.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Profeta Pneus Ltda.
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 13:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801278-44.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito
Reqte: Home Lustres e Iluminacao - Me
ADV: DIEGO ARAÚJO BISCAINO (OAB 18507/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
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9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801459-45.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 15:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801460-30.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801461-15.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 14:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801463-82.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 13:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
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da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801464-67.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Reqte: Ana Paula de Oliveira
ADV: EDER FURTADO ALVES (OAB 15625/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 14:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801470-74.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801471-59.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 13:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801473-29.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condomínio Residencial Torres Ditalia
ADV: LIDIANE DE ARAUJO LOURENÇO (OAB 47876/DF)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 15:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
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Processo 0801482-88.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Conceição Rosa Queiroz Oliveira
ADV: LUIZ ANTONIO DA SILVA MARTINS (OAB 15626/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão/despacho de pgs. 21, para participar da
audiência de conciliação designada para o dia 02/02/2021 às 15:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801483-73.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Condo & Rubio Ltda
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 14:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801528-77.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Laiane Iacy Luiza da Silva
ADV: HELLOISA ANANDA MARTINS DA CUNHA CARVALHO (OAB 16186/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 17:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801537-39.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Gislaine Campos de Jesus
ADV: LINDOVAL PEREIRA VEIGA (OAB 19207/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 17:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801570-29.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Elieuda Gonçalves de Amorim
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ADV: KELLY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 17:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801670-18.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Correção Monetária
Exeqte: Carlos Roberto Lima de Souza Me
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 02/02/2021 às 16:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2021
Processo 0800002-41.2021.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Muniz Materiais para Construções Ltda
ADV: CELSO ANGELO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 20321/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, bem como qualificação tributária atualizada, conforme
certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801789-42.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Bancário
Reqte: Milpneus Comércio de Peças para Veículos Automotores Ltda.me
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801790-27.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: Milpneus Comércio de Peças para Veículos Automotores Ltda.me
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801791-12.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: Milpneus Comércio de Peças para Veículos Automotores Ltda.me
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801792-94.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: Milpneus Comércio de Peças para Veículos Automotores Ltda.me
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801794-64.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços Profissionais
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801795-49.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
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Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801796-34.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801797-19.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801798-04.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801802-41.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801803-26.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito Comercial
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801804-11.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: R C Odontologia Ltda. - Oralbem
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, conforme certidão retro, sob pena de extinção.
Processo 0801813-70.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Muniz Materiais para Construções Ltda
ADV: CELSO ANGELO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 20321/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos
documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, bem como qualificação tributária atualizada, conforme
certidão retro, sob pena de extinção.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0039/2021
Processo 0800147-34.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Autor: Maurival Luiz da Silva
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 51/52: “Defere-se a
pesquisa de endereços, cujas respostas seguem anexas, mas indicam, ao que parece, endereços antigos. A parte requerida
responde a outros dois processos neste juízo: autos 0800196-75.2020.8.12.0114 e 0000196-45.2019.8.2.0114, nos quais não
foi atualmente localizada. Neste último processo, verifica-se que o requerido recentemente declarou à Justiça Eleitoral residir
na Rua João Magiano Pinto, 737, onde o oficial tentou localizá-lo, mas não encontrou o número respectivo, conforme certidão
de fl. 81. Já no outro processo, o oficial recentemente foi a essa mesma rua, para cita o requerido no número 1.264, mas o
local estava vazio (fl. 43). 01. Diante disso, determina-se ao autor que, em 15 dias, diligencie em tais números da Rua João
Magiano Pinto, para verificar se o número 737 existe ou não e se o requerido está ou não lá residindo, bem como verifique
se o demandado reside ou não no nª 1.264, informando o resultado das diligências ao juízo, com indicação do endereço atual
exato do demandado, se possível. Ademais, com a finalidade de imprimir celeridade ao feito, desde já, autoriza-se a parte
autora e seu advogado a consultar o endereço da parte executada, inscrita no CPF 654.737.951-53, relativamente a este
processo, diretamente a órgãos públicos, inclusive INSS, concessionárias de serviços de água e energia (SANESUL, ELEKTRO
etc.) e sociedades/empresas privadas (dentre elas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Americanas e Pernambucanas, entre
outras), inclusive de telefonia (VIVO, TIM, OI, CLARO e etc), excetuadas a Secretaria da Receita Federal e a Justiça Eleitoral,
servindo a presente decisão como autorização judicial para tanto. Vale destacar que a parte demandante ainda pode buscar o
endereço atualizado mediante consulta ao e-SAJ e aos sistemas de consulta de outros tribunais do país. 2. Decorridos os 15
dias concedidos ao autor no item 1 com indicação de endereço, cite-se. 3. Decorrido em branco o prazo do item 1, conclusos
para extinção.”.
Processo 0800760-88.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Instituto Batista de Educação - Ibe Ltda Epp
ADV: LUANA CRISTINA LOPES DA SILVA LIMA (OAB 17542/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 68/69: “Indefere-se o
pedido de suspensão do feito, pois incompatível com rito especial e princípios norteadores do sistema dos Juizados Especiais.
As consultas recentes realizadas pelo juízo foram infrutíferas quanto à localização da parte executada. Com a finalidade de
imprimir celeridade ao feito, desde já, autoriza-se a parte autora e seu advogado a consultar o endereço da parte executada
Cleonice Soares da Silva, inscrita no CPF 338.661.711-53, relativamente a este processo, diretamente a órgãos públicos,
inclusive INSS, concessionárias de serviços de água e energia (SANESUL, ELEKTRO, etc.) e sociedades/empresas privadas
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(dentre elas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Americanas e Pernambucanas, entre outras), inclusive de telefonia (VIVO,
TIM, OI, CLARO e etc), excetuadas a Secretaria da Receita Federal e a Justiça Eleitoral, servindo a presente decisão como
autorização judicial para tanto. Vale destacar que a parte demandante ainda pode buscar o endereço atualizado mediante
consulta ao e-SAJ e aos sistemas de consulta de outros tribunais do país. 1. Intime-se a parte autora para, em 15 dias, indicar
endereço atual da parte requerida, sob pena extinção. 2. Decorrido em branco o prazo do item 2, conclusos para extinção.”
Processo 0801094-88.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Hesderney Carlos Torres - Réu: Luiz Carlos Laranjeira de Santana - Jéssica Dantas dos Santos
ADV: CARLOS EDUARDO TORRES (OAB 15628/MS)
ADV: MARCIO AURELIO DE OLIVEIRA (OAB 16622A/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 82: “Embora
não demonstrada a alegada impossibilidade de acesso ao ambiente virtual da audiência, as características desta causa,
especialmente a existência de pedido contraposto, recomenda a designação de nova audiência. No entanto, considerando
o conteúdo da contestação, a indicar pequena probabilidade de autocomposição, determina-se a designação diretamente de
audiência de instrução virtual, a ser realizada por um dos juízes leigos. O autor poderá responder ao pedido contraposto dentro
de 15 dias. As partes deverão indicar endereço ou, no mínimo, o telefone de eventuais testemunhas que queiram ouvir. Intimemse. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”.
Processo 0801498-42.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Josiano Alves Tomaz
ADV: RAFAEL JIVAGO DIAS DE BRITO (OAB 21467/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 19: “01. Nestes termos,
oportuniza-se à parte autora, em 15 dias, a correção do articulado inicial, por meio da exibição de documento que se qualifique
como título executivo ou apresentação de petição inicial de ação de cobrança, com a causa de pedir e pedido pertinentes.
Intime-se. 02. Decorrido o prazo acima, se convertida a ação de execução para ação de conhecimento, cite-se, intimem-se e
expeça-se o necessário, designando audiência de conciliação por videoconferência.”.
Processo 0801817-20.2014.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: INÁIA APARECIDA GARCIA DE SOUZA - Exectdo: RHANDUS BARBOSA DIAS e outros
ADV: GLAUCIO DE QUEIROZ (OAB 4619/MS)
ADV: JANIO MARTINS DE SOUZA (OAB 9192/MS)
ADV: NÚRIA DE PAULA MARTINS DE SOUZA (OAB 15151/MS)
ADV: VINÍCIUS CAMARGO OTTONI (OAB 17962/MS)
ADV: THAÍS MOREIRA SOUZA DE QUEIROZ (OAB 18192/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 314: “Segundo art. 835,
I, do CPC, a penhora em dinheiro é a primeira na ordem legal de preferência, motivo por que se adota tal medida constritiva.
01. Considerando o resultado PARCIALMENTE POSITIVO do bloqueio, no no valor de R$ 742,28 em conta da executada Melita
Sutrm Alves, além de R$ 505,29 em conta de titularidade de Rhandus Barbosa Dias, totalizando R$ 1.247,57, bem como que
os executados já apresentaram embargos às fls. 311/312, intime-se a parte autora para, em 15 dias, querendo, apresentar
contrarrazões. 02. Transcorrido o prazo concedido, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2021
Processo 0800278-09.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Autora: Alice Leite da Silva
ADV: CÁSSIO LUÍS ALVES ALENCAR BEZERRA (OAB 18735/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 17:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800330-05.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Agi Consultoria e Negócios Pessoais Ltda
ADV: ROGER LUIZ COTA LANZA (OAB 70023/MG)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 13:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
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ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800380-31.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Autor: Nilson Cavalcante
ADV: NILSON CAVALCANTE (OAB 20970/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 17:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800412-36.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Autor: Fernando Alves Medeiros
ADV: ELVIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR (OAB 246001/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 14:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800528-42.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais
Exeqte: Condominio Residencial Tuiuiú
ADV: RODRIGO KARPAT (OAB 24458A/MS)
ADV: LIDIANE DE ARAUJO LOURENÇO (OAB 47876/DF)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 17:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800596-89.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Solange da Costa Torres-mei
ADV: IZABELA RIAL PARDO DE BARROS (OAB 18207/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
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como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800991-81.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Reinaldo Covo
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801129-82.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Sildemberg Nunes Batista
ADV: ALDEIR GOMES DE ALMEIDA (OAB 11384/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 14:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801538-24.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Raimundo Matos Teixeira - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: DÉNER FACINA BATISTA VIEIRA (OAB 15366/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 37 e para participar da audiência
de conciliação designada para o dia 04/02/2021 às 16.:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801539-09.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Vanessa Pereira Ranunci
ADV: VANESSA PEREIRA RANUNCI (OAB 13784/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
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como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801546-98.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Baldomero Leituga Sobrinho
ADV: NIVALDO DA COSTA MOREIRA (OAB 10595/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 16:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801548-68.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: José Bonifácio Faustino Barroso - Reqdo: Banco Ficsa S/A
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 20309A/MS)
ADV: ERICK SANDER PINTO DE MATOS (OAB 10745A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 16:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801550-38.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Fabiano de Souza
ADV: MARIA JOSÉ BOMFIM (OAB 402985/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 17:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801567-74.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Câmbio
Exeqte: Priscila Aparecida Procópio Salme da Silva
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 17:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
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9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801805-30.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Ana Claudia Pereira de Sousa - Me
ADV: CLAUDIA FLAURINDO DE FREITAS (OAB 15189/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 14:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801871-10.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Mauro Rodrigues da Silva
ADV: ÉRICO ALVES DA SILVA (OAB 21186/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/02/2021 às 15:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0040/2021
Processo 0800588-83.2018.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Compromisso
Exeqte: Stec e Cia Ltda - Exectdo: Unitra Manutenção de Equipamentos Ltda - Me
ADV: MARCELO ANTONIO LUCHETTA (OAB 251073/SP)
ADV: ANDERSON PARIS (OAB 258036/SP)
ADV: MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA PACHECO (OAB 9527/MS)
Intimação da parte requerida/executada, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 145: “(...) 03. Informados
os dados para depósito, intime-se a parte executada para iniciar os pagamentos, com vencimento da primeira parcela em 05
dias da intimação para o primeiro pagamento, e das demais no dia 10 dos meses subsequentes. 04. Nas demais hipóteses,
tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”.
Processo 0801278-78.2019.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Arlinda Montalvão de Oliveira
ADV: LUANA CRISTINA LOPES DA SILVA LIMA (OAB 17542/MS)
Intimação das partes, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 105/106: “01.Indefere-se o pedido de
suspensão formulado pela parte autora porque incompatível com o rito especial e os principios norteadores do sistema adotado
pela Lei 9099/95. 02. Com a finalidade de imprimir celeridade ao feito, desde já, autoriza-se a parte autora e seu advogado a
consultar o endereço da parte executada, inscrita no CPF 970.040.571-00 e 975.621.141-53, relativamente a este processo,
diretamente a órgãos públicos, inclusive INSS, concessionárias de serviços de água e energia (SANESUL, ELEKTRO etc.) e
sociedades/empresas privadas (dentre elas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Americanas e Pernambucanas, entre outras),
inclusive de telefonia (VIVO, TIM, OI, CLARO e etc), excetuadas a Secretaria da Receita Federal e a Justiça Eleitoral, servindo
a presente decisão como autorização judicial para tanto. Vale destacar que a parte demandante ainda pode buscar o endereço
atualizado mediante consulta ao e-SAJ e aos sistemas de consulta de outros tribunais do país. 03. Deverá a parte autora, no
prazo de 10 (dez) dias e independentemente de intimação, indicar endereço atual das requeridas, sob pena extinção, haja vista
que desde agora está autorizada a buscar tal informação diretamente a diversos órgãos e empresas. Indicado endereço novo,
cite-se. 04. Decorrido em branco o prazo do item 3, conclusos para extinção.”.
Processo 0801408-68.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Autora: Andressa Patrícia Ketelhut Jordão da Silva - Reqdo: Ot Quarta Lagoa Empreendimento Imobiliario Spe Ltda
ADV: EDUARDO SILVA MADLUM (OAB 296059/SP)
ADV: WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO (OAB 322927/SP)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

403

ADV: ERIC WANDERBIL DE OLIVEIRA (OAB 191736/SP)
Intimação das partes, por seus Procuradores, do despacho de pág. 141: “01. Intime-se a parte recorrente para, em 05 dias,
exibir cópia da guia de recolhimento que deu origem ao boleto de fls. 134 e comprovante de fls. 135, a fim de possibilitar a este
juízo uma correta análise acerca do recolhimento do preparo recursal. 02. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário.”.
Processo 0802317-81.2017.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Gilcério Machado de Barros - Exectdo: Murilo dos Santos Mota - Marcia Aparecida dos Santos
ADV: GILCÉRIO MACHADO DE BARROS (OAB 17363/MS)
ADV: ANA VERGINIA FREITAS LATTA (OAB 289268/SP)
Intimação da parte requerida/executada, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 221/222: “Segundo
art. 835, I, do CPC, a penhora em dinheiro é a primeira na ordem legal de preferência, motivo por que se adota tal medida
constritiva. 01. Considerando o resultado PARCIALMENTE POSITIVO do bloqueio no valor de R$ 905,25 (novecentos e cinco
reais e vinte e cinco centavos), intime-se a parte requerida para, querendo, oferecer embargos (art. 52, IX, Lei 9.099/1995) em
15 (quinze) dias, contados da intimação da penhora (Enunciado n.º 142 do FONAJE), bem como da renúncia apresentada às
fls. 220. 02. No mesmo prazo de 15 dias, intime-se a parte autora para concretamente indicar outros bens passíveis de penhora
para fins de satisfação do saldo, sob pena de extinção, haja vista que já tentada em vão nestes autos a penhora de ativos
financeiros, por meio de consulta ao RENAJUD, ao INFOJUD, além de constrição por mandado, havendo, a priori, exaurimento
da atividade de busca de bens, a apontar insuficiência de patrimônio expropriável. Em que pese exista nos autos constatação
de vínculo empregatício da executada Marcia Aparecida dos Santos, é inviável a penhora de proventos porque o valor do
salário não permite restrição suficiente a ultrapassar os juros e amortizar a dívida. 03. Em caso de inexistência de embargos,
defere-se, desde já, a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado, em favor da parte autora, cujo(a) patrono(a)
poderá levantá-lo, caso possua poderes especiais para tanto. 04. Levantados os valores e decorridos os prazos dos itens 1 e 2,
retornem conclusos. 05. Se ofertados os embargos, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte adversa para resposta em
15 dias e retornem conclusos para impulso.”.
Processo 0802566-32.2017.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Marcio Aurelio de Oliveira - Exectdo: Roberto Freitas Vasconcelos
ADV: NAJÁRA CRISTINA CAMARGO PIRES (OAB 20503/MS)
ADV: MARCIO AURELIO DE OLIVEIRA (OAB 281598/SP)
Intimação da parte requerida/executada, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 177-183: “Por todas as
razões aqui expostas, defere-se, em parte, o requerimento da parte exequente e determina-se a penhora mediante o desconto
mensal em folha de pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos pagos a parte executada pelo
Estado do Mato Grosso do Sul (vinculado a Secretaria de Estado de Educação), até a satisfação do crédito aqui reclamado. 1.
Intimem-se, inclusive a parte executada, para, querendo, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.
52, IX, Lei 9.099/1995. “.
Processo 0802631-27.2017.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Viviane Gomes de Oliveira-me (Luciano Despachante)
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 79/80: “01. Verifica-se
nos autos que a sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de documento fiscal (fls. 32/34) foi anulada por maioria
em sede recursal sendo determinado o regular processamento do feito (fls. 66/71). 02. Tem-se, ainda, que a parte requerida
não foi localizada nos endereços até então diligenciados. Com o fim de localizar a parte requerida foram realizadas diligências
pelo juízo também restaram infrutíferas, conforme extratos anexos. 03. Portanto, com a finalidade de imprimir celeridade ao
feito autoriza-se a parte autora e seu advogado a consultar o endereço da parte requerida Guilherme Pedro da Silva, inscrita
no CPF n. 560.232.198-53, relativamente aeste processo, diretamente a órgãos públicos, inclusive INSS, concessionárias de
serviços de água e energia (SANESUL, ELEKTRO etc.) e sociedades/empresas privadas (dentre elas, Casas Bahia, Magazine
Luiza, Lojas Americanas e Pernambucanas, entre outras), inclusive de telefonia (VIVO, TIM, OI, CLARO e etc), excetuadas
a Secretaria da Receita Federal e a Justiça Eleitoral, servindo a presente decisão como autorização judicial para tanto. Vale
destacar que a parte demandante ainda pode buscar o endereço atualizado mediante consulta ao e-SAJ e aos sistemas de
consulta de outros tribunais do país. 04. Nos dez dias seguintes a intimação desta decisão e independentemente de intimação,
a parte autora deverá indicar endereço atual da parte requerida, sob pena extinção, haja vista que desde agora está autorizada
a buscar tal informação diretamente a diversos órgãos e empresas. Indicado endereço novo, cite-se. 05. Decorrido em branco
o prazo do item 04, conclusos para extinção. Havendo indicação de endereço, inclua-se o feito em pauta para audiência de
conciliação cite-se e intimem-se as partes para comparecimento já com o link de acesso para audiência. Cite-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”.
Processo 0803371-19.2016.8.12.0114 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Herica Luciana Tanaka da Cunha
ADV: LUANA CRISTINA LOPES DA SILVA LIMA (OAB 17542/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 87: “01. Intime-se o
exequente para manifestar-se sobre esta decisão e sobre os dados ora juntados aos autos em 5 dias, ficando ciente de que, não
havendo discordância expressa do credor quanto à penhora de salário (discordância que, se houver, deve então indicar outros
bens à constrição), esta decisão será cumprida, com implementação do desconto em folha logo após escoado o prazo para
defesa. No mesmo prazo deverá indicar, desde já, caso tenha interesse na penhora de salário, conta bancária para depósito
direto dos valores oriundos da penhora, a fim de eliminar a necessidade de alvarás e afins. “.
Processo 0803669-11.2016.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Valdemir Machado Leonel - Exectdo: Ailson Lima
ADV: MARCIO AURELIO DE OLIVEIRA (OAB 281598/SP)
ADV: SIRLENE JEZUS MOREIRA (OAB 10876/MS)
Intimação da parte requerente/exequente, por seus Procuradores, da decisão interlocutória de pág. 135: “Tem-se que a
decisão proferida em fevereiro do ano em curso ainda não teve cumprido o item 01 de incumbência da parte autora, sendo certo
que a parte autora cingiu-se a requerer prorrogações de prazo para cumprimento da determinação. Nesse passo, considerando
que o feito encontra-se paralisado sem o cumprimento da diligência útil à satisfação do crédito objeto do pedido, intime-se a
parte autora para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias dar cumprimento ao item 01 da decisão de fls. 102/103, sob pena
de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2021
Processo 0000271-84.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqda: Móveis Romera Ltda - Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ADV: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
ADV: AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI (OAB 96504/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0002112-17.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Ezequiel Vicente e outro - Reqdo: Ezequiel Vicente e outro
ADV: ANDRÉ LUIS LOBO BLINI (OAB 272028/SP)
ADV: VALDIR BLINI (OAB 16525/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.******Considerando que
as petições de p. 13, 23-24, 27, 51 foram protocoladas pelo advogado André Luis Lobo Blini sem procuração juntada nos autos,
fica o advogado intimado para, no prazo de 05 (cinco), regularizar a representação processual.
Processo 0800604-03.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqdo: Rafael Dutra Munhoz e outro
ADV: LUCELIA CORSSATTO DIAS (OAB 9808/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0800930-60.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Marcio Falco Dias
ADV: LUCAS CARDIN MARQUEZANI (OAB 292043/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
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e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801424-22.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Autor: Eurides Teodoro de Campos
ADV: LUIZ ANTONIO DA SILVA MARTINS (OAB 15626/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801523-89.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Autor: Cícero Alves da Silva Filho
ADV: JANIO MARTINS DE SOUZA (OAB 9192/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801884-09.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Bruna Silva Rodrigues
ADV: LUANA CRISTINA LOPES DA SILVA LIMA (OAB 17542/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 18/02/2021, às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
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Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2021
Processo 0800379-46.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Viviane Gomes de Oliveira-me (Luciano Despachante)
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800837-63.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Croodonto Serviços de Odontologia Sociedade Simples Ltda
ADV: PAULO HENRIQUE BARONI ORTEGA (OAB 23601/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 16:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801059-31.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Eleni da Silva Fontes
ADV: JACKELINE TORRES DE LIMA (OAB 14568/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 13:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801088-81.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Scatolin & Pini Ltda - Me
ADV: FELIPE GON DOS SANTOS (OAB 18772/MS)
ADV: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN DA SILVA (OAB 16513A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 14:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
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em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801099-13.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Scatolin & Pini Ltda - Me
ADV: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN DA SILVA (OAB 16513A/MS)
ADV: FELIPE GON DOS SANTOS (OAB 18772/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 14;30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801208-27.2020.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Juliano Oliveira dos Santos
ADV: NIVALDO DA COSTA MOREIRA (OAB 10595/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801260-23.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Regina Aparecida Miyamoto
ADV: SANDRA SANTANA SILVA RODRIGUES (OAB 23081/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 16:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801506-19.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Reqte: Wadih Rodrigues Assunção Vilela Amado
ADV: LEONARDO REIS PINTO (OAB 172167RJ)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 13:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
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em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801517-48.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Ismael Garces
ADV: NIVALDO DA COSTA MOREIRA (OAB 10595/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 15:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801525-25.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Regina Aparecida Miyamoto
ADV: SANDRA SANTANA SILVA RODRIGUES (OAB 23081/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 14:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801526-10.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqte: Solange Alves de Matos Moraes
ADV: ELVIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR (OAB 246001/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801530-47.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: José Carlos Melgarejo Torales - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (OAB 16625/MT)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
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devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801549-53.2020.8.12.0114 (apensado ao Processo 0801548-68.2020.8.12.0114) - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: José Bonifácio Faustino Barroso
ADV: ERICK SANDER PINTO DE MATOS (OAB 10745A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 13/14 e para participar da audiência
de conciliação designada para o dia 05/02/2021 às 17:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801573-81.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Elieuda Gonçalves de Amorim
ADV: KELLY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 17:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0802493-60.2017.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Autor: Otica e Foto Rever Ltda Me
ADV: GRACIELLEN SILVA ALVES (OAB 23845/MS)
ADV: ELDER ISSAMU NODA (OAB 41793/PR)
ADV: WILLEN SILVA ALVES (OAB 12795A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 16;30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0802764-35.2018.8.12.0114 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Marcio Falco Dias
ADV: LUCAS CARDIN MARQUEZANI (OAB 292043/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/02/2021 às 17:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
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devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0031/2021
Processo 0001041-43.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqdo: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 17:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800177-69.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Autor: Jeferson Borges Valentim
ADV: SIMONE MARTINS QUEIROZ (OAB 16097/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 17:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801271-52.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Makaiver Alves de Santana 007.614.821-13
ADV: GEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 25085/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801272-37.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Makaiver Alves de Santana 007.614.821-13
ADV: GEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 25085/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
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botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801585-95.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Stevan Pereira Falco
ADV: FELIPE GON DOS SANTOS (OAB 18772/MS)
ADV: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN DA SILVA (OAB 188054/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 14:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801587-65.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Sebastiao Jose da Costa Neto
ADV: JULYENE CRYS DE OLIVEIRA (OAB 65707/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 14:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801600-64.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Carlos Renato dos Santos
ADV: ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS (OAB 7560A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 14:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801603-19.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Michela Vanessa Crisostomo Coimbra Martins
ADV: JOAQUIM VENCESLAU DE SOUZA (OAB 17827/MS)
ADV: FELIPE COIMBRA MUNDIM (OAB 25551/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
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audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801604-04.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Maria Cleydes Gomes da Silva
ADV: ERIC WANDERBIL DE OLIVEIRA (OAB 191736/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 13:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801621-40.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Regina Aparecida Miyamoto
ADV: SANDRA SANTANA SILVA RODRIGUES (OAB 23081/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 19/02/2021 às 17:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANINE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRINDADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLENE DA COSTA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0032/2021
Processo 0800559-62.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Otacílio Marques de Oliveira - Reqdo: OI S/A
ADV: VANDERLEI JOSE DA SILVA (OAB 7598/MS)
ADV: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO (OAB 7676/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0800595-41.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Moacir Marques de Souza Filho
ADV: CLÁUDIO ANTONIO DE SAUL (OAB 13884/MS)
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Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 17:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0800764-91.2020.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Lisneri Volpato Custódio Pinto - Reqdo: Banco Santander S/A
ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB 53182/DF)
ADV: CLAUDIA POMBANI LUZ (OAB 14045/MS)
ADV: RODOLFO LUIS GUERRA (OAB 16206B/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. **** Considerando que
as petições de p. 31 e 116-125 foram protocoladas pela advogada Cladia Pombani Luz sem procuração juntada nos autos, fica
a advogada intimada para, no prazo de 05 (cinco), regularizar a representação processual.
Processo 0801262-61.2018.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Rpm - Peças e Acessórios Ltda - Me
ADV: DANIEL HIDALGO DANTAS (OAB 11204/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801496-09.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Autor: Luiz Carlos Obici - Reqdo: Serasa S.A. e outro
ADV: FELIPE GON DOS SANTOS (OAB 18772/MS)
ADV: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN DA SILVA (OAB 188054/SP)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: ERNESTO BORGES NETO (OAB 6651B/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
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áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801944-79.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Autor: Juliano Romero Barbosa
ADV: FELIPE CAGLIARI DA ROCHA SOARES (OAB 12319/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801981-09.2019.8.12.0114 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Autor: João Rosário de Almeida - Réu: Bolsão Informática Ltda - Me
ADV: DILZA CONCEICAO DA SILVA (OAB 6517/MS)
ADV: CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS (OAB 9208/MS)
ADV: NIVALDO DA COSTA MOREIRA (OAB 10595/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Conciliação, Instrução
e Julgamento designada para o dia 19/02/2021, às 16:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou
computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do
estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual.
Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar
que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de
áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em
participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no
caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. ****** Considerando que
a petição de p. 31 foi protocolada pela advogada Dilza Conceição da Silva sem procuração juntada nos autos, fica a advogada
intimado para, no prazo de 05 (cinco), regularizar a representação processual.

COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA
Amambai
1ª Vara de Amambai
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800082-78.2020.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autor: Sidiney dos Santos Mauricio
ADV: DOUGLAS MACIEL SOARES (OAB 23167/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada (f. 104/117).
Processo 0800121-46.2018.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Julia Campos
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
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ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial juntado às f. 139/146.
Processo 0800217-27.2019.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Troca ou Permuta
Autor: Dory Moraes da Silva
ADV: LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB 14013/MS)
Audiência designada por videoconferência - Data: 12/02/2021, Hora: 13:00, Local: Sala Mediador/Conciliador. Advertência:
devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), caso possua os meios necessários (computador, tablet ou smartphone e internet
de boa qualidade), a parte poderá informar o telefone e endereço eletrônico (e-mail) no processo, para recebimento do link da
audiência (será encaminhado minutos antes do ato), a fim de que sua participação seja realizada por videoconferência. No
contrário, será disponibilizado uma sala no Fórum da Comarca de Amambai com os recursos necessários (utilizar máscara
de proteção). A parte autora para complementar o recolhimento de 01 (uma) guia da diligência do Oficial de Justiça mais a
quilometragem correspondente, no prazo de 05 dias, a ser emitida no sistema e-SAJ.
Processo 0800270-71.2020.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Leodoro Lopes
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze0 dias, sobre a contestação apresentada.
Processo 0800284-31.2015.8.12.0004 (apensado ao Processo 0800283-46.2015.8.12.0004) - Procedimento Comum
Cível - Descontos Indevidos
Reqte: Elena Lopes - Réu: BV Financeira S/A Credito Finaciamento e Investimento
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
As partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o ofício juntado às f. 256/258.
Processo 0800518-37.2020.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Luzimar Dias Peralta
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
A parte autora para manifestr-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada.
Processo 0800677-14.2019.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Ramão Antonio Chaves
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
Intimação do retorno dos autos da Instância Superior, bem como, para, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 15
(quinze) dias.
Processo 0800744-76.2019.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Elenir Matoso Bairros - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
As partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o ofício juntado às f. 205/208.
Processo 0800802-50.2017.8.12.0004 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Marcelo Vinicius Vicentim
ADV: LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB 14013/MS)
Vistos. Sobre petição e documentos de f. 101-5, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias.
Processo 0800845-26.2013.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Edivaldo Dutra de Souza e outro - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JACIARA YANEZ AZEVEDO DE SOUZA (OAB 7547/MS)
Ao procurador para retirar em cartório os alvarás expedidos nos autos.
Processo 0800936-72.2020.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Autora: Angela Rodrigues
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o laudo pericial juntado às f. 77/86.
Processo 0801051-74.2012.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Leninha Garcia
ADV: WAGNER BATISTA DA SILVA (OAB 16436/MS)
Intimação do retorno dos autos e, para, eventual requerimento no prazo de 15 dias.
Processo 0801224-59.2016.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Reqte: Eliane Ramires
ADV: MARCELO DE ANDRADE FRUTO (OAB 20507B/MS)
Intimação do retorno dos autos e, para, eventual requerimento no prazo de 15 dias.
Processo 0801245-30.2019.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade
Autora: Rosiele Martins
ADV: JOSÉ ROBERTO MARQUES BARBOSA JUNIOR (OAB 20461/MS)
A parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelaçao interposto.
Processo 0801311-10.2019.8.12.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Agricase Equipamentos Agrícolas Ltda
ADV: ENIMAR PIZZATTO (OAB 15818/PR)
ADV: ENIMAR PIZZATTO (OAB 14394A/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de f. 69,
requerendo o que de direito.
Processo 0801371-51.2017.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Loria Costa - Réu: Banco Sul Financeira - S.a
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ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
As partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o ofício juntado às f. 148/149.
Processo 0801449-11.2018.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Celio Ricarte Amarilia - Réu: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 8927/SC)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
A partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os ofícios juntados às f. 204/234.
Processo 0801589-11.2019.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Autor: Panfilo Dure Ramoa - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de cinco dias, sobre a comprovação de pagamento de f. 171/178.
Processo 0801979-25.2012.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Reqte: Luis Carlos Alves Feitosa
ADV: NUBIELLI DALLA VALLE RORIG (OAB 12878/MS)
Intimação do retorno dos autos e, para, eventual requerimento no prazo de 15 dias.
Processo 0802163-39.2016.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Elias Benites
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
Intimação do retorno dos autos, e, para, eventual requerimento no prazo de 15 dias.
Processo 0802239-97.2015.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Ventura Duarte Bolgarim - Reqdo: Itaú Unibanco S/A (Banco Itau S/A)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
As partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o ofício juntado às f. 156
Processo 0802261-82.2020.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Renata Feitoza Santos
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
Vistos. Deixo de designar audiência de conciliação, seguindo a Recomendação n. 1/2016, do Conselho Superior da
Magistratura, aqui aplicada por analogia. Tendo em conta o Ofício da NPREV GEAC/PFMS/PGF/AGU e a Recomendação
Conjunta n. 1, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, bem como por celeridade e economia processuais,
determino a feitura de perícia médica e estudo social antes da citação. Para a prova pericial, nomeio como perito do Juízo
o Dr. Emerson da Costa Bongiovanni. O Cartório deverá entrar em contato com o perito para cientificá-lo da perícia a ser
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, às 09h. Desde já fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), o
que faço considerando não apenas a natureza da perícia, mas a qualificação do Expert e o fato de nenhum dos peritos residir
nesta comarca, o que implica despesas de deslocamento. Além disso, há uma dificuldade crônica em identificar profissionais
interessados em desempenhar tal mister, de modo que não se encontra quem se disponha à função por valor inferior ao ora
estabelecido. O pagamento dos honorários, em caso de competência delegada, deverá ser requisitado da Justiça Federal
após a homologação do laudo pericial, nos termos do art. 29 da Resolução n. 305/2014, e, em caso de competência originária,
imputado definitivamente ao réu na sentença porque a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Caso a parte autora ainda
não tenha apresentado quesitos e assistente técnico, deverá fazê-lo, querendo, no prazo de 15 dias. A serventia deverá juntar
os quesitos unificados da parte ré depositados em cartório, com a indicação de assistente técnico. Concedo ao perito o prazo
de 20 dias para a entrega do laudo, contado da data do início da perícia, devendo o expert informar diretamente aos assistentes
técnicos a data do início dos trabalhos. Intimem-se as partes e assistentes técnicos, sendo a parte autora, pessoalmente,
cientificando-a de que deverá comparecer à perícia, munida de todos os documentos médicos, incluindo eventuais exames de
imagem, que comprovem a alegada incapacidade, com a ciência de que a ausência será interpretada como desistência da prova
técnica. Determino seja realizado, ainda, estudo social no domicílio da parte autora, no prazo de 30 dias, mediante relatório
analítico e circunstanciado acerca de sua condição de vida e de sustento, objetivando aferir se ela preenche os requisitos para a
concessão do Benefício de Prestação Continuada. Encaminhe-se a assistente social do Juízo cópia dos quesitos apresentados
pelas partes, que deverão ser respondidos. Após a juntada do laudo pericial e do estudo social, manifestem-se as partes, no
prazo de 10 dias, bem como cite-se, com as advertências legais (art. 334, §§ 5º, 8º, 9º e 10, CPC). Antes da feitura da perícia,
intime-se a parte ré para que junte informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, aos
vínculos cadastrados e recolhimentos efetivados pela parte autora, notadamente dos sistemas PLENUS, CNIS e LAUDOS DO
SABI, no prazo de 10 dias. Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Processo 0802375-65.2013.8.12.0004 - Procedimento Sumário - Seguro
Reqte: Jorge Costa de Freitas - Reqdo: Bradesco Vida e Previdência S/A
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
A parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a informação do perito de f. 246
Processo 0802462-50.2015.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Milvia Silva Nogueira
ADV: MADALENA DE MATTOS DOS SANTOS (OAB 005.722/MS)
Intimação do retorno dos autos, e, para, eventual requerimento no prazo de 15 dias.
Processo 0802557-12.2017.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Angelica Molas Vaz - Réu: Itaú Unibanco S/A (Banco Itau S/A)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
As partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o ofício juntado às f. 223/225.
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Processo 0802599-95.2016.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Tatiane Castelão Balbino
ADV: MARCELO DE ANDRADE FRUTO (OAB 20507B/MS)
Intimação do retorno dos autos, e, para, eventual requerimento no prazo den 15 dias.
Processo 0803194-31.2015.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Reqte: Celsa Rodrigues de Matos
ADV: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI (OAB 9726/MS)
Intimação do retorno dos autos, e, para, eventual requerimento no prazo 15 dias.

2ª Vara de Amambai
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO DA MATA REIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRÍCIA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800578-20.2014.8.12.0004 - Procedimento Sumário - Empréstimo consignado
Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Bradesco S/A, R$ 2.732,25

Juizado Especial Adjunto de Amambai
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO DA MATA REIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NOELI APARECIDA BOEIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0800526-48.2019.8.12.0004 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Roberto Dalberto
ADV: UDIESLLEY FRANKLIN DE ASSIS XIMENES (OAB 15396/MS)
Intimação da parte requerente, por seus procuradores, para requerer o que entender de direito no
Processo 0801003-37.2020.8.12.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Rodrigo Selhorst
ADV: RODRIGO SELHORST (OAB 10388/MS)
Intimação da parte requerente, por seus procuradores, para requerer o que entender de direito no
Processo 0801363-06.2019.8.12.0004 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Phlorinea Ind e Com de Produtos de Higiene Pessoal e Cosmeticos Ltda
ADV: RICARDO MARCELINO (OAB 78644PR)
Intimação da parte requerente, por seus procuradores, para requerer o que entender de direito no
Processo 0802219-72.2016.8.12.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Reqte: Centro Educacional Amambai Ltda ME
ADV: ANA PAULA GRIZA FAVILLA (OAB 14132/MS)
Intimação da parte requerente, por seus procuradores, para requerer o que entender de direito no
Processo 0802705-23.2017.8.12.0004 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Reqte: C.M. Junior & Cia Ltda
ADV: FERNANDO JORGE ALBUQUERQUE PISSINI (OAB 2326/MS)
ADV: RODRIGO OTAÑO SIMÕES (OAB 7993/MS)
Intimação da parte requerente, por seus procuradores, para requerer o que entender de direito no

prazo de 05 dias.

prazo de 05 dias.

prazo de 05 dias.

prazo de 05 dias.

prazo de 05 dias.

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO DA MATA REIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NOELI APARECIDA BOEIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800562-56.2020.8.12.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Gmad Campo Grande Suprimentos para Moveis Ltda-EPP
ADV: LIDIA PAULA CARNEVALE NARDI (OAB 75951/PR)
ADV: JOÃO CARLOS NARDI JUNIOR (OAB 42461/PR)
Decorrido o prazo do acordo, fica o autor intimado a dar andamento no feito no prazo de 5 dias.
Processo 0800979-09.2020.8.12.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Lima e Alves Ltda - EPP
ADV: RODRIGO SELHORST (OAB 10388/MS)
Decorrido o prazo do acordo, desde já fica intimado o exequente a dar andamento ao feito no prazo de 5 dias.
Processo 0801100-71.2019.8.12.0004 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Zandonadi & Freitas Ltda - ME
ADV: LUIZ ALBERTO FONSECA (OAB 14013/MS)
Ciência a parte autora do termo de penhora as fls. 48.
Processo 0801465-28.2019.8.12.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Wagner Lázaro - Exectdo: Milton Cunha
ADV: VALDIR JOSE LUIZ (OAB 10958/MS)
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ADV: FLÁVIO JÚNIOR DUARTE CASTEL (OAB 18292/MS)
Ciência a parte da decisão supra:”Tendo em vista que nos embargos em apenso houve a determinação de suspensão da
execução, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a presente execução ficará suspensa até o julgamento dos
embargos.”
Processo 0802042-06.2019.8.12.0004 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: Alencar Fernandes Antunes - Exectdo: Universidade Brasil
ADV: PATRÍCIA TIEPPO ROSSI (OAB 7923/MS)
ADV: ANA PAULA VIEIRA E SILVA LEITE (OAB 16108/MS)
ADV: ADIB ABDOUNI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (OAB 14479/SP)
vista às partes, por cinco dias, para que requeiram o que entender de direito.

Aquidauana
Direção de Aquidauana
JUÍZO DE DIREITO DA DIREÇÃO
JUIZ(A) DE DIREITO GIULIANO MÁXIMO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE PAIM DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2021
Processo 0001830-15.2019.8.12.0005 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade
Reqte: J.L.C.
ADV: THIAGO LESCANO GUERRA (OAB 12848/MS)
ADV: WILIAN PARAVÁ DE ALBUQUERQUE (OAB 25005/MS)
Vistos. Ante a inércia do suposto pai e considerando que o menor, representado por sua genitora, constituiu advogado,
deverá ingressar com ação própria para reconhecimento, conforme melhor interpretação do art. 2º, §4º, da Lei n.º 8560/92.
Intimem-se. Após, arquive-se.

1ª Vara Cível de Aquidauana
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0000764-83.2008.8.12.0005/01 (apensado ao Processo 0000764-83.2008.8.12.0005) (005.08.000764-8/00001)
- Cumprimento de Sentença
Autor: Alcebíades Alves de Albres - Exectdo: José Assis Camargo Junior e outros
ADV: PAULA EVELLINE DA SILVA FERREIRA (OAB 11624/MS)
ADV: ANAY CAMARGO CICALISE (OAB 24916/MS)
ADV: ALARICO DAVID MEDEIROS JR. (OAB 3546/MS)
nota de cartorio: Manifeste-se o exequente acerca da certidão do Oficial de Justiça, a saber: Certifico que, em cumprimento
ao mandado acima mencionado, dirigi-me no dia, endereço e horário abaixo descritos e assim deixei de efetuar a penhora
determinada, uma vez que na certidão do imóvel não há dados suficientes para a sua localização. Certifico mais, efetuei
diligências na residência do executado para tentar localiza o bem, mas eo endereço é de um condomínio fechado e os aparelhos
de interfone não funcionam.
Processo 0001193-30.2020.8.12.0005 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Autora: J.C.S. e outro - Ré: I.J.A. e outros
ADV: BRUNA RIBEIRO DA TRINDADE ESQUIVÉL (OAB 15587/MS)
Vistos, etc. Designo audiência para a data constante na certidão anterior. A audiência será realizada virtualmente e o acesso
à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos, advogados, defensores e
membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o vídeo com o passo a passo
completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e testemunhas deverão
comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Audiência designada para dia 15/03/2021, às 13:40h.
Processo 0001440-11.2020.8.12.0005 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Autor: Vinepa Agropecuária Ltda
ADV: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (OAB 7602/MS)
Vistos, etc. Designo audiência para a data constante na certidão anterior. A audiência será realizada virtualmente e o acesso
à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos, advogados, defensores e
membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o vídeo com o passo a passo
completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e testemunhas deverão
comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Cumpra-se. Às providências. Audiência designada
para dia 15/03/2021, às 14:20 h.
Processo 0001643-70.2020.8.12.0005 - Carta Precatória Cível - Oitiva
Reqte: Sebastião Cesar Lopes
ADV: LEONARDO DA COSTA (OAB 23493/PR)
Vistos, etc. Designo audiência para a data constante na certidão anterior. A audiência será realizada virtualmente e o acesso
à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos, advogados, defensores e
membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o vídeo com o passo a passo
completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e testemunhas deverão
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comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Cumpra-se. Às providências. Audiência designada
para dia 15/03/2021, às 15:40h.
Processo 0001651-81.2019.8.12.0005 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Isadora Tannous Guimarães Grégio
ADV: ISADORA TANNOUS GUIMARÃES (OAB 12445B/MS)
ADV: ADRIANA SCAFF PAULI (OAB 11135/MS)
Vistos. Defere-se os pedidos de fl. 118. Oficie-se novamente à Receita Federal conforme requerido. Nos termos do art. 782,
§ 3º do CPC, determina-se a inclusão do nome da ré em cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD.
Processo 0001689-59.2020.8.12.0005 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Reqte: Almir Luiz Barancelli e outro - Reqdo: Fernando Jorge Nessa Brum
ADV: EDSON TAVARES CALIXTO (OAB 10681/MS)
ADV: PEDRO FACHIN (OAB 17792/MS)
ADV: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA (OAB 11146B/MS)
Vistos, etc. Designo audiência para a data constante na certidão anterior. A audiência será realizada virtualmente e o
acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos, advogados,
defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://www.tjms.jus.
br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o vídeo com o
passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e testemunhas
deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Audiência designada para o dia 22/03/2021,
às 13:00h.
Processo 0800063-69.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Francisca Neli da Conceição Sena
ADV: DIOGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 24175/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência.
Processo 0800093-04.2013.8.12.0053 - Execução de Alimentos - Fixação
Exeqte: P.C.S.
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
Vistos. Diante da notícia de fls. 276/277, oficie-se ao órgão empregador para que esclareça, em 15 dias, o motivo de
não ter sido descontado do executado e transferido para o autor o valor correspondente à prestação alimentícia do mês de
novembro/2020, sob as penalidades da lei. Com a resposta, manifeste-se o exequente. Em seguida, colha-se parecer ministerial.
Processo 0800113-51.2020.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: José da Silva Ferreira
ADV: FABIANE BRITO LEMES (OAB 9180B/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência.
Processo 0800620-56.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Maria de Fátima da Silva
ADV: LETUZA BECKER VIEIRA (OAB 18989/MS)
ADV: DANIELY SILVA DE ALBUQUERQUE (OAB 21802/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência.
Processo 0800640-81.2019.8.12.0005 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exectdo: Apolinário da Silva
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
ADV: BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA (OAB 151204/MG)
Vistos, etc. Retifique-se o polo ativo. O nome do executado já foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 326). Intimese o exequente para requerer o que entender pertinente em 15 dias, sob pena de arquivamento. Às providências e intimações
necessárias.
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Processo 0800741-84.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Barcelo da Silva Bica
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
ADV: THAYLA MENGUAL LEITE (OAB 23906/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência.
Processo 0800749-61.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Pedro Felix Farias
ADV: DIOGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 24175/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência.
Processo 0800897-72.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Adenir Barbosa da Costa
ADV: LARISSA BERCÓ BARBOSA (OAB 21633/MS)
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Cumpra-se. Às providências.
Processo 0800927-10.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Nadir da Conceição
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
ADV: THAYLA MENGUAL LEITE (OAB 23906/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Audiência designada para dia
22/03/2021, às 14:20h.
Processo 0801188-09.2019.8.12.0005 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Causas Supervenientes
à Sentença
Autor: Albertino Pacheco Anastácio e outros - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: VANDIR JOSÉ ANICETO LIMA (OAB 220713/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
nota de cartório: Manifestem-se as partes acerca da petição pág. 368-373
Processo 0801212-37.2019.8.12.0005 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Votorantim S.A. - Exectdo: Tome de Souza
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Nota de Cartório: Intima-se o autor para se manifestar acerca da petição de fls. 204/209, no prazo de 15 dias.
Processo 0801331-61.2020.8.12.0005 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Pantanal do MS - Sicredi Pantanal - MS
ADV: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
nota de cartório: Manifeste-se o exequente acerca da certidão do Oficial de Justiça, a saber: Certifico que, em cumprimento
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ao mandado acima mencionado, dirigi-me no dia, endereço e horário abaixo descritos e assim CITEI ANA RISTINA FERREIRA
DA SILVA SOARES ME E ANA CRISTINA DA SILVA SOARES, que, após tomar ciência de todo teor do mandado, exarou
sua assinatura e aceitou as cópias que lhe ofereci. Certifico mais deixei de efetuar penhora e demais atos, uma vez que o
estabelecimento e de pequeno porte e possui vários bem pertencentes a fornecedores, os poucos que são de propriedade das
executadas são suficientes para garantir o pagamento do débito.
Processo 0801340-23.2020.8.12.0005 (apensado ao Processo 0800782-85.2019.8.12.0005) - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Revisão
Réu: J.R.F.
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 08/02/2021 às 15:40 hs. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência.
Processo 0801832-25.2014.8.12.0005 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Marcilene Inácio de Oliveira - Herdeiro: Vilma Lubas dos Santos - TerIntCer: José Carlos Massari Martins e outros
ADV: MARCELLO AUGUSTO F. DA S. PORTOCARRERO (OAB 7046/MS)
ADV: ELCILANDE SERAFIM DE SOUZA (OAB 4845/MS)
ADV: PEDRO CARMELO MASSUDA (OAB 1193/MS)
Vistos, etc. A retificação das primeiras declarações de fls. 183/185 consta expressamente na carta expedida à fl. 213, não
havendo necessidade expedir de novo documento nos moldes pleiteados. Desse modo, ratifica-se a decisão anterior.
Processo 0801894-55.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - PASEP
Autor: João Carlos da Silva - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354/MS)
ADV: OSMAR COZZATTI NETO (OAB 16929/MS)
ADV: BRUNO MENEGAZO (OAB 9975/MS)
nota de cartório: Requerente apresentar impugnação á contestação, no prazo de 15 dias.
Processo 0801993-25.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Renan Lucas Larcon Rezende Neves - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LETICIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
nota de cartório: Requerente apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias.
Processo 0802032-90.2018.8.12.0005 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Pan S.A. - Exectdo: Maurilio Joaquim
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 16380A/MS)
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
O art. 833 Caput e inciso IV do CPC conta com a seguinte redação: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. O § 2º do mesmo dispositivo legal prevê a
possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade com a finalidade de garantir a efetividade de execução de verba de
natureza alimentar ou que os proventos excedam 50 salários mínimos. No caso dos autos, os valores objeto de execução são
decorrentes de condenação por litigância de má-fé. Ou seja, não é o caso de cobrança de honorários advocatícios ou outras
verbas de natureza alimentar. Por outro lado, os rendimentos auferidos pela agravante não excedem 50 salários mínimos
mensais. O valor bloqueado às fls. 145/146 é proveniente da aposentadoria do requerido, conforme extrato acostado à fl. 403,
sendo, portanto, impenhorável. Assim, reconhece-se a impenhorabilidade do valor bloqueado à fl. 383, determinando a imediata
liberação em favor do requerido. Intime-se. Precluída a via impugnativa, requeira a parte autora o que entender pertinente no
prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0802066-94.2020.8.12.0005 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha
Herdeiro: Paula Renata Ferreira de Mello e outro - Reqte: Regina Elena Pereira de Souza Ferreira
ADV: MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 20141/MS)
ADV: PAULA RENATA FERREIRA DE MELLO (OAB 201979/SP)
Vistos. Fls. 201/202: Defere-se. Determina-se a renovação do alvará expedido à fl. 197 pelo prazo de 90 dias, consignandose que após a venda, a inventariante deverá prestar contas nos autos em 30 dias. Expeça-se alvará para levantamento do valor
de R$25.477,56 e encerramento da conta de titularidade do de cujus no Banco do Brasil, Ag. 0123-6, conta 2.182-2. Após a
quitação de todos os débitos, com a devida prestação de contas em 30 dias, deverá a inventariante depositar o remanescente
na subconta deste feito. Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Processo 0802090-25.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Arlindo Camilo dos Santos
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
Vistos, etc. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Recebo a inicial porque preenche os requisitos legais. Designese audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 dias, a ser realizada pelos conciliadores nomeados por este
Juízo. Cite-se a ré com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência. Intime-se o autor para audiência, por intermédio
de seu advogado. As partes deverão ser advertidas de que, o não comparecimento à audiência de conciliação, caracteriza ato
atentatório à dignidade da justiça, punido com multa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC/15. O ônus da prova incumbe a quem
alega, conforme dispõe o art. 319, IV do CPC. Entretanto, o artigo 6º, VIII, do CDC traz uma regra especial, impondo a inversão
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do ônus da prova em favor do consumidor quando for verossímil a alegação ou, quando caracterizada sua hipossuficiência, o
que é o caso dos autos. Considerando a dificuldade que o consumidor possui em obter os extratos bancários e contratos, junto
às instituições financeiras, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Expeça-se o
necessário. Às providências. Cumpra-se. Audiência designada para o dia 08/03/2021, às 09:40h.
Processo 0802150-32.2019.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Manoel Felizardo da Conceição Filho - Réu: Mapfre Vida S/A
ADV: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR (OAB 15475/MS)
ADV: RODRIGO COELHO DE SOUZA (OAB 17301/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 20141/MS)
nota de cartório: Requerido para que querendo, apresentar suas contrarrazões.
Processo 0802238-36.2020.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Regulamentação de Visitas
Autor: V.V.S. - M.O.L.F.
ADV: CINTIA CARLA LEMOS (OAB 13801/MS)
Vistos. Em tempo, determina-se a realização de estudo psicossocial com urgência. Prazo: 15 dias. Após, colha-se parecer
ministerial.
Processo 0802754-90.2019.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Margarida Ferreira da Silva
ADV: MARIA EDUARDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 20141/MS)
ADV: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR (OAB 15475/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 1ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Audiência designada para dia
22/03/2021, às 15:40h.

2ª Vara Cível de Aquidauana
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800102-66.2020.8.12.0005 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Alimtdo: M.H.G.S.
ADV: HEBER SEBAS QUEIROZ (OAB 9573/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que foi designada audiência para 18/03/2021 ás 10:00 horas. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 2ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS - https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções constantes no endereço
- https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=191892676. As partes devem comparecer presencialmente ao
fórum de Aquidauana/MS na data e hora designadas. Nada mais.
Processo 0800658-05.2019.8.12.0005 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Votorantim S.A. - Exectdo: Divino Cabreira Ducel
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
Vistos, etc. Fl. 134. Defiro. Expeça-se alvará em favor do exequente, conforme requerido à fl. 134 e, nada requerido em 10
dias, arquivem-se. Cumpra-se. Às providências.
Processo 0801682-73.2016.8.12.0005 (apensado ao Processo 0801715-63.2016.8.12.0005) - Usucapião - Usucapião
Extraordinária
Autor: Ricardo Fernandes da Silva - Réu: Clube da Melhor Idade Pantanal Vida Feliz
ADV: PAULA EVELLINE DA SILVA FERREIRA (OAB 11624/MS)
ADV: ALARICO DAVID MEDEIROS JÚNIOR (OAB 3546/MS)
ADV: GUSTAVO PELICIONI (OAB 8348/MS)
Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para a data constante na certidão anterior. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 2ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Cumpra-se. Às providências.
Audiência de Instrução e Julgamento dia 04.05.2021, às 13:00 horas.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

423

Processo 0801715-63.2016.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Reivindicação
Autor: Clube da Melhor Idade Pantanal Vida Feliz - Réu: Ricardo Fernandes da Silva e outro
ADV: ALARICO DAVID MEDEIROS JÚNIOR (OAB 3546/MS)
ADV: PAULA EVELLINE DA SILVA FERREIRA (OAB 11624/MS)
ADV: GUSTAVO PELICIONI (OAB 8348/MS)
Vistos, etc. Considerando a existência de conexão entre estes autos e os autos n. 0801682-73.2016.8.12.0005, as audiências
de instrução e julgamento serão realizadas de maneira conjunta na data de 04/05/2021 às 13:00 hs. Caberá ao advogado das
partes informar ou intimar as testemunhas arroladas, na forma do art. 455 do CPC, exceto se as partes estiverem representadas
pela Defensoria Pública. As testemunhas deverão ser arroladas com antecedência de 15 dias da audiência, para dar ciência à
parte contrária Se houver pedido de depoimento pessoal, intimem-se pessoalmente as partes e, se houver testemunha residente
em outra comarca, expeça-se carta precatória para a oitiva da mesma pelo Juízo deprecado. A audiência será realizada
virtualmente e o acesso à sala virtual de espera das audiências da 2ª Vara Cível de Aquidauana deverá ser feito pelos peritos,
advogados, defensores e membros do Ministério Público, na data e hora acima designada, através do site do TJMS (https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) ou por meio do aplicativo Microsoft teams, conforme instruções abaixo: Assista o
vídeo com o passo a passo completo para audiências virtuais, direcionando sua câmera do celular para o QRcode. As partes e
testemunhas deverão comparecer, obrigatoriamente, ao fórum de Aquidauana para a audiência. Cumpra-se. Às providências.
Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 04/05/2021, às 13:00h.
Processo 0801869-76.2019.8.12.0005 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Altemir Vieira Cosmo
ADV: RODRIGO LOUREIRO (OAB 13583/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Ato Ordinatorio da Serventia: para que fique ciente que foi agendada a pericia para o dia 22/02/2020 às 16hrs, segundo
informações juntadas as fls.164-165 nos proprios autos.
Processo 0802599-53.2020.8.12.0005 (apensado ao Processo 0802428-33.2019.8.12.0005) - Procedimento Comum
Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Rodrigo Zanuncio Leite
ADV: LUIZ EDUARDO DE ARRUDA (OAB 7431/MS)
Vistos etc. Defiro a gratuidade da Justiça ao demandante. Extrai-se da norma delineada no artigo 300, do Código de
Processo Civil, que para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos dois requisitos, a saber: 1) A probabilidade
do direito e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, tenho que a tutela de urgência
deve ser INDEFERIDA. Isto porque, é sabido que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro quando contraídas
em benefício da família, conforme disposto no art. 592, IV, do CPC, em interpretação conjugada com os arts. 1.643 e 1.644 do
CC. Em hipóteses tais, há presunção de comunicabilidade das aquisições ou dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges,
que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação. Por esse motivo, cabe ao demandante comprovar
que os valores não reverteram em benefício da entidade familiar, o que, por ora, não restou caracterizado. Assim, sem antes
instalar o contraditório, tem-se por temerário o deferimento da tutela pretendida em favor do demandante. Posto isso, INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Havendo
documento novo ou preliminar arguida, dê-se vista à parte autora para impugnar, querendo, em 10 dias. Às providências.
Processo 0802760-97.2019.8.12.0005 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Francisco de Paula Redondo
ADV: LUIZ EGBERG PENTEADO ANDERSON (OAB 9593/MS)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
ADV: CLÓVIS PENTEADO ANDERSON (OAB 25489/MS)
Vistos, etc. Fls. 96-97. A penhora sobre os veículos do executado se mostram satisfatórias e não impõem qualquer prejuízo
irreparável, já que não restou demonstrado que a execução está sendo onerosa ao executado, de acordo com o que preconiza
o artigo 805 do CPC. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Importante destacar que a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo
devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele pela facilitação de realização do crédito, não deste. O Superior
Tribunal de Justiça tem admitido que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia, visando o interesse do
credor e a efetividade da execução. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.860.062 - MT (2020/0022908-3) RELATOR :
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : ANTÔNIO BIZARRO DA NAVE NETO ADVOGADOS : JOÃO CARLOS
BRITO REBELLO - MT006024A RAFAEL JARA BIGIO E OUTRO (S) - MT020194 ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT019825
CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - MT019856 PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - MT020350 RECORRIDO : BANCO
DA AMAZONIA SA ADVOGADO : ELISÂNGELA HASSE - MT008689 DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial fundado no artigo
105, III, alínea a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, assim ementado: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA
ON LINE - DEFERIMENTO - ARTIGO 854 DO CPC/2015 - BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA - ARTIGO 835, §
3º, DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - DINHEIRO - PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL - ARTIGO 835, I, DO CPC/2015
- OBJETIVO DE CELERIDADE DA EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO
- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...) Pela interpretação
sistemática do dispositivo acima, entende-se que tal regramento foi instituído em benefício do credor de modo a facilitar a
realização do crédito, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação. Logo, essa preferência
para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída
em benefício daquele, não deste. Aplicar a regra constante no citado artigo 835, § 3º, da norma processual civil em vigor em
benefício do devedor, colocaria o credor em uma situação inferior. Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça e
outros tribunais têm admitido que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia, visando sempre o interesse do
credor e a efetividade da execução. Confira-se: [...] Assim, conforme orientação jurisprudencial dominante, a execução deve ser
realizada no interesse do credor, sendo plenamente possível a penhora de dinheiro, além de que assume prioridade na ordem
preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015 correspondente ao artigo 655 do CPC/1973. Desta feita, pode o credor, não
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obstante as garantias oferecidas nos títulos, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real,
muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como no caso, onde foi penhorado dinheiro - o primeiro
listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15. Logo, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na penhora
realizada. (...). 3. Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, não conheço do recurso especial. Publiquese. Intimem-se. EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
ON LINE. ART. 854 DO CPC/2015. BEM DADO EM GARANTIA. SÚMULA 284 DO STF. 1. No caso, evidencia-se de forma
indubitável que as razões declinadas no recurso especial encontram-se desassociadas dos fundamentos do acórdão recorrido,
o que configura deficiência insanável em sua fundamentação e atrai a inteligência da Súmula 284/STF. 2. Recurso especial
não conhecido. Brasília (DF), 23 de março de 2020. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - REsp: 1860062 MT
2020/0022908-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 30/03/2020) Ademais, conforme já exposto,
após a penhora e avaliação, se restar comprovado que os bens oferecidos em garantia são suficientes para o adimplemento da
dívida, a penhora que recaiu sobre os veículos será levantada, razão pela qual rejeito os embargos de declaração de fls. 96-97.
Cumpra-se a decisão de fl. 95. Às providências.
Processo 0802760-97.2019.8.12.0005 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Francisco de Paula Redondo
ADV: LUIZ EGBERG PENTEADO ANDERSON (OAB 9593/MS)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
ADV: CLÓVIS PENTEADO ANDERSON (OAB 25489/MS)
Ato ordinatório da escrivania: O exequente no prazo de 05 dias, providencie o recolhimento de R$ 50,21 (cinquenta reais e
vinte e um centavos) diligências referente a um ato, e o valor correspondente ao que excedente à àrea urbana, cuja guia será
emitida pelo advogado através do portal de serviços e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça
Intermediária (conforme art. 319 do Provimento 64/2011, de 23/08/2011, da Corregedoria-Geral de Justiça).

Vara Criminal - Infância e Juventude de Aquidauana
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL - INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO RONALDO GONÇALVES ONOFRI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CPE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0003803-78.2014.8.12.0005 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Cristiano da Silva Vera
ADV: ABDALLA MAKSOUD NETO (OAB 8564/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Cristiano da Silva Vera, R$ 728,60
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL - INFÂNCIA E JUVENTUDE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000081-89.2021.8.12.0005 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação
Indiciada: Lucimar de Souza
ADV: LÍGIA MARTINS GONÇALVES (OAB 17327/MS)
Intimem-se a ré na pessoa de sua advogada, acerca da decisão de pág. 18-20, cuja parte final é transcrita a seguir: “Ante
todo o exposto, CONCEDO liberdade provisória, sem fiança, para a indiciada Lucimar de Souza, com fundamento nos artigos
310, III, do CPP, impondo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal: 1. Comparecimento mensal em juízo (do dia 1º ao dia 10), para informar e justificar atividades; e 2. Proibição de frequentar
bares ou qualquer estabelecimento que comercialize bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Cientifique-se, ainda, a autora do fato
de que, se não cumprir o determinado, poderá ser decretada sua prisão preventiva (CPP, art. 313, III). Expeça-se alvará de
soltura. Intime-se a autuada das medidas cautelares.”
Processo 0000895-38.2020.8.12.0005 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Réu: Alexandre de Oliveira Rodrigues - Anderlon Benites Valdez
ADV: LÍGIA MARTINS GONÇALVES (OAB 17327/MS)
Intimem-se os réus na pessoa de sua advogada para apresentar Contrarrazões de Apelação, dentro do prazo legal.
Processo 0001721-35.2018.8.12.0005 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Niwton Benites Cicalise
ADV: CRISTIANE CHIOVETI DE MORAIS (OAB 13693/MS)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto (fl.245). Dê-se vista à parte apelante
para ofertar razões e, após, à parte adversa para oferecimento de contra-razões, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se
os autos ao e. TJMS para julgamento do recurso, com nossas homenagens.
Processo 0002677-32.2010.8.12.0005 (005.10.002677-4) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de
Responsabilidade
Réu: Luiz Carlos Lopes - Raul Martines Freixes - Geusa Magna de Souza Lopes
ADV: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS (OAB 9938/MS)
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
ADV: BRAZILICIA SUELY RODRIGUES MONTEIRO (OAB 12441/MS)
ADV: VANESSA ARGUELHO DE BRITO (OAB 19793/MS)
ADV: JADERSON BRUNO ARRUDA DOS SANTOS (OAB 25070/MS)
Intime-se a defesa dos réus para manifestarem na fase de diligência processuais.
Processo 0003404-10.2018.8.12.0005 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Hernandes Inacio Costa
ADV: ROGERIO ALBRES MIRANDA (OAB 8916/MS)
Intimem-se o réu na pessoa de seu advogado para apresentar Contrarrazões de Apelação dentro do prazo legal.
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Aparecida do Taboado
1ª Vara de Aparecida do Taboado
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000730-31.2020.8.12.0024 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contra a Mulher
Réu: L.A.C.
ADV: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR (OAB 21299/MS)
Intimação: Aguardando pelo patrono do acusado apresentação de suas alegações finais.
Processo 0002146-68.2019.8.12.0024 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça
Réu: R.N.O.
ADV: WILTON MENDONÇA DE FREITAS (OAB 22934B/MS)
Intimação de sentença - tópico final: Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia do Ministério Público, para condenar RODRIGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, qualificado
nos autos, pela prática dos crimes de ameaça, por três vezes, e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido,
previstos, respectivamente, no art. 147, caput, do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, na forma do
art. 69, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato,
corrigidos monetariamente.
Processo 0003284-85.2010.8.12.0024 (024.10.003284-6) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação: Aguardando recolhimento das diligências para expedição de mandado de avaliação, bem como das diligências
para intimação dos executados da avaliação.
Processo 0800063-75.2021.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Reqte: Aline Pereira da Silva Souza - Reqdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: VINÍCIUS ANTONIO DA SILVA (OAB 25836/MS)
Decisão: 1. Defiro a gratuidade da justiça à parte autora (art. 99, §3º, do CPC). 2. Conforme Recomendação CSM/TJMS nº
01, de 24 de maio de 2016, dispenso a audiência prévia de conciliação/mediação. 5. CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(a) para
apresentar(em) contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Processo 0800098-40.2018.8.12.0024 - Imissão na Posse - Imissão
Autor: Mz Construções Empreendimentos Indústria e Comércio Ltda - Réu: Everaldo Antônio da Silva Me
ADV: EDUARDO DE SOUZA STEFANONE (OAB 127390/SP)
ADV: LUCIANO REIS BORGES (OAB 230538/SP)
Intimação de sentença: tópico final: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, extinguindo-se o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DETERMINAR a imissão da parte autora
na posse no imóvel objeto da matrícula nº 11.597, do CRI desta Comarca, confirmando-se a tutela provisória de urgência de f.
83/85.
Processo 0800135-96.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Indenização Trabalhista
Reqte: Silma Rozaine de Oliveira Falcão
ADV: MARIA CLARA CALENTE DE MATOS (OAB 24669/MS)
Intimação: Aguardando manifestação sobre a contestação e documentos de fls. 82/122.
Processo 0800140-60.2016.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Intervenção de Terceiros
Reqdo: Benedito Caetano Gonçalves e outros
ADV: MUSSA RODRIGUES OLIVEIRA (OAB 8685B/MS)
Intimação: Aguardando apresentação de suas contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 163/167.
Processo 0800189-38.2015.8.12.0024 - Ação Civil Pública Cível - Liminar
Reqda: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.
ADV: LUCIANA DO CARMO RONDON (OAB 13204/MS)
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 10733/MS)
Intimação: Fica a parte requerida intimada para os fins do artigo 95, do CPC.
Processo 0800259-84.2017.8.12.0024 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário
Exeqte: Aparecida Abel de Souza Carvalho
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 111577/SP)
Intimação: Aguardando retirada/impressão de alvará.
Processo 0800376-17.2013.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Selma Menino - Daiane Gonçalves Leite - Rogério Gonçalves Leite - Agnaldo Gonçalves Leite - Walter Gonçalves
Leite
ADV: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 119377/SP)
Intimação: Aguardando retirada/impressão de alvará.
Processo 0800396-61.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Paula Andreia Ferreira
ADV: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA (OAB 18117/MS)
Intimação: Aguardando manifestação sobre os documentos de fls. 225/233.
Processo 0800784-61.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: F.R.M.
ADV: LUCAS GOMES ALCAMIM (OAB 381641/SP)
Intimação de certidão: CERTIFICO e dou fé, para os devidos fins, que, diante da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) e
em atendimento à Ordem de Serviço nº 224.005.076.0001/2020, de 06/07/2020, que determina que as Sessões de Mediação
e Conciliação sejam realizadas pelo sistema de videoconferência, a Sessão de Mediação/Conciliação designada nos autos
ocorrerá por meio Sistema Teams, em que as partes e advogados deverão acessar pelo seguinte caminho: Acessar a página
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do TJMS pelo endereço: www.tjms.jus.br clicar em serviços salas virtuais 1º grau - procurar Sala de Espera da Comarca de
Aparecida do Taboado - 1ª Vara da Comarca de Aparecida do Taboado. O acesso poderá ser feito preferencialmente pelo
navegador Google Chrome, mas em computadores que possuam câmera (webcam) e microfone, ou através do aplicativo
Sistema Teams no celular. OBS: na data e horário da audiência a pessoa deverá acessar o Sistema Teams, tendo em mãos o
RG ou documento oficial com foto para identificação pelo Magistrado. Em caso de dúvidas entrar em contato com o Cartório
da 1ª Vara da Comarca de Aparecida do Taboado-MS através do e-mail: apt-1v@tjms.jus.br, ou pelo telefone, no horário de
expediente, das 12 às 19 horas (MS) - (67) 3565-1577, ramal 204. Nada mais. Era o que me cumpria certificar.
Processo 0800868-62.2020.8.12.0024 - Discriminatória - Indenização por Dano Material
Autor: Renato Fernando Queias - Reqdo: Valter Soares - Monique Caroline Thenorio
ADV: WYLSON DA SILVA MENDONÇA (OAB 15820/MS)
ADV: GALIVALDO ROGÉRIO LERO DE OLIVEIRA (OAB 19439/MS)
Intimação: intimem-se os litigantes para que se manifestem em termos de delimitação das questões de direito relevantes
para a decisão de mérito, bem como das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando as provas
que pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda,
requeiram o julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
Processo 0801061-48.2018.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Reqte: Sérgio Bernardes Gomes - Reqdo: Manoel Coqueiro Filho
ADV: LEANDRO JOSÉ GUERRA (OAB 12191A/MS)
ADV: ROBERT GOMES CARDOSO LUIZ (OAB 349411/SP)
Intimação de decisão: 1. Não é o caso de extinção do processo ou de julgamento antecipado (CPC, artigos 354 e 355).
O processo está em ordem, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. As partes são legítimas e estão bem
representadas, concorrendo o interesse de agir e os pressupostos processuais de existência e validade. Destarte, declaro o feito
saneado. 2. Fixo como pontos controvertidos na ação principal a existência de vício de consentimento e de defeito do negócio
jurídico, bem como, na reconvenção, o inadimplemento do montante correspondente ao veículo Fiat Strada (R$ 35.000,00). 3.
O ônus da prova incumbirá: I - ao autor e ao reconvinte, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu e ao reconvindo,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Defiro a prova documental já acostada
aos autos, sendo lícito às partes, em qualquer tempo, juntar documentos novos, desde que relativos a fatos supervenientes ou
que, comprovadamente, não puderam ser juntados anteriormente (CPC, art. 435), e a prova oral. Para a produção desta, fixo o
prazo comum de 5 (cinco) dias a fim de que as partes apresentem/ratifiquem o rol de testemunhas. Ressalto que a substituição
de testemunhas somente será deferida na forma do art. 451, do Código de Processo Civil. 5. Designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 29 de abril de 2021, às 15:45 horas, ocasião em que será colhido o depoimento pessoal da parte autora
e inquiridas as testemunhas arroladas tempestivamente, que deverão comparecer independentemente de intimação pela via
judicial (CPC, art. 455, caput), salvo pedido expresso em sentido contrário manifestado pela parte; se a testemunha for servidor
público ou militar; se arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública (CPC, art. 455, §4º). 6. F. 97/98: indefiro a
pretendida penhora, por se tratar de ação em fase de conhecimento, não havendo, ainda, evidência da probabilidade do direito
hábil a determinação de providência de natureza cautelar. 6.1. Sem prejuízo, dê-se ciência à parte requerida/reconvinte dos
novos documentos (f. 99/123) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801062-67.2017.8.12.0024 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Reqte: DMM Lopes e Filhos Ltda.
ADV: EDSON KOHL JUNIOR (OAB 15200/MS)
Initimação: Aguardando manifestação sobre a certidão de fls. 196 - Certifico que diligenciei ao DETRAN e ao SERVIÇO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS e DEIXEI DE PENHORAR bens da empresa executada, por não encontrar bens livres e
desembaraçados de ônus. No Cartório de Registro de Imóveis ficou constatada a inexistência de bens, conforme informação
obtida no local. No DETRAN existe uma motocicleta Honda CG Titan ES, ano de fabricação e modelo 2008 (consulta anexa) em
nome da Construsul Materiais para a Construção Ltda-ME. No entanto, consta alienação fiduciária a favor do Banco do Brasil
S/A e um débito de R$ 2.467,29 perante o DETRAN-MS. Certifico ainda que deixei de relacionar os bens da empresa executada,
posto que deixou de exercer as suas atividades há alguns anos, inclusive, no endereço, existe atualmente uma distribuidora de
bebidas denominada “Tô no Trabalho”. Diante do exposto, restituo o mandado ao cartório, para os devidos fins de direito. Dou
fé.
Processo 0801219-06.2018.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Reqte: Alfonso Monteiro Recalde
ADV: ELTON LOPES NOVAES (OAB 13404/MS)
Intimação: Aguardando manifestação sobre os documentos de fls. 101 e 173/197.
Processo 0801238-12.2018.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Reqte: Maria das Graças Amorim - Reqdo: ABAMSP- Associação Beneficente de Auxílio Mutuo Ao Servidor Público
ADV: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA (OAB 165687/MG)
ADV: SAMUEL OLIVEIRA MACIEL (OAB 72793/MG)
1. INTIME-SE a parte executada, através de seu advogado, via Diário da Justiça, ou pessoalmente por via postal com AR, se
não tiver procurador constituído nos autos ou se tiver decorrido 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, § 4º,
do CPC), para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523). 1.1. Não efetuado
tempestivamente o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado
de 10% (dez por cento), prosseguindo-se nos atos de expropriação visando à satisfação do crédito. 1.2. Cientifique-se, ainda,
a parte executada de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC (item 1), sem o pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.
Processo 0801400-36.2020.8.12.0024 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Ronivaldo Luzia de Oliveira
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Intimação: Ag. recolhimento das diligências do oficial de justiça devendo referido recolhimento ser realizado por meio do
Portal e-SAJ, no site do Tribunal de Justiça de MS: www.tjms.jus.br, para posterior cumprimento dos atos processuais (busca
e apreensão/citação). 1. Na cognição sumária inerente à presente decisão, reputo comprovado o inadimplemento do ajuste
celebrado e a mora constituída através de notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço constante no contrato. 2.
Posto isso, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na
inicial, que deverá ser cumprida onde quer que o bem se encontre, seja em poder do requerido, seja em poder de terceiros que
eventualmente o detenham. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o representante legal da
parte autora ou pessoa por esta indicada. Autorizo reforço policial, se necessário. 3. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da
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execução da liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 4. Sem prejuízo, CITE-SE a parte
requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 5. Providencie o servidor
autorizado a inserção da restrição judicial de circulação (restrição total REsp nº 1744401/MG) na base de dados do Renavam e
a retirada após a apreensão, por meio do sistema RENAJUD, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69. 6. Intimemse. Às providências necessárias.
Processo 0801508-02.2019.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Maria Ines Pompeu - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: LUCIANA CRISTINA BIANCHI MACHADO (OAB 418709SP)
10. Sobrevindo contestação ou decorrido o prazo legal, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze)
dias, oportunidade em que deverá se manifestar também sobre o laudo pericial judicial.
Processo 0801567-24.2018.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Autora: Marley Morelli - Ré: Sandra Maria Ferreira Lima - J.v. Pedralli Veículos Ltda. - Me (Neori Multimarcas)
ADV: ALYNE ALVES DE QUEIROZ PRADO (OAB 10358/MS)
ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (OAB 11078A/MS)
ADV: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (OAB 15683A/MS)
Intimação: intimem-se os litigantes para que se manifestem em termos de delimitação das questões de direito relevantes
para a decisão de mérito, bem como das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando as provas
que pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda,
requeiram o julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
Processo 0801592-66.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Reqte: Evangelista Pereira dos Santos - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA (OAB 18117/MS)
4. Sobrevindo contestação e alegadas preliminares e/ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo e/ou a juntada de
documentos (CPC, artigos 337, 350 e 437), intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Intimem-se.
Às providências necessárias.
Processo 0801612-96.2016.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Reginaldo Martins dos Santos - Reqdo: Anderson Vila Lessa
ADV: SIDINEI ALDRIGUE (OAB 143320/SP)
ADV: JULIO CESAR ALDRIGUE (OAB 277252/SP)
ADV: SARAH MONTEIRO CAPASSI (OAB 277352/SP)
ADV: DHIEGO HENRIQUE QUATRINI SALOMÃO (OAB 380448/SP)
2. Quanto aos esclarecimentos e ajustes apresentados pelo requerido às f. 95/97, na verdade, trata-se de providência
que incumbe ao juiz, a requerimento das partes (CPC, art. 357, § 1º), e não à parte. 3. Tendo em vista que caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e considerando
que constitui dever do magistrado conferir à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, determino a
produção de perícia grafotécnica a fim de verificação da autenticidade ou não das assinaturas apostas no contrato de compra e
venda (f. 13) e no cheque (f. 14).
Processo 0801709-57.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Antonio Marques da Silva - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA (OAB 18117/MS)
4. Sobrevindo contestação e alegadas preliminares e/ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo e/ou a juntada de
documentos (CPC, artigos 337, 350 e 437), intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Intimem-se.
Às providências necessárias.
Processo 0801754-95.2019.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Reqte: Ana Maria Debona
ADV: TAINAN PEREIRA ZIBIANI (OAB 16480A/MS)
ADV: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 119377/SP)
Intimação de sentença - tópico final: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindose o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Processo 0801848-09.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Gilmar Alves da Cruz
ADV: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR (OAB 21299/MS)
Intimação de decisão: Com efeito, as provas carreadas aos autos não conferem a plausibilidade suficiente para a concessão
do pleito antes de instalado o contraditório e observada a ampla defesa, sem prejuízo de oportuna reanálise, tendo em vista o
caráter de provisoriedade e revogabilidade das decisões proferidas em sede de tutela provisória. Posto isso, nos termos do art.
300, do CPC, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida.
Processo 0801852-46.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Cleide Angela da Silva
ADV: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR (OAB 21299/MS)
Intimação: Aguardando manifestação sobre a contesação e documentos de fls. 265/339.

2ª Vara de Aparecida do Taboado
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000401-19.2020.8.12.0024 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Estupro de Vulnerável
Repdo: A.R.Z. - C.E.F.M.
ADV: JOSÉ MAURICIO BERNARDES DA SILVA (OAB 19074/MS)
Intimação dos menores infratores do dópico final da r. sentença de páginas 154/165: Posto isso, observando-se especialmente,
o disposto no artigo 114, da Lei 8069/90, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação oferecida pelo Ministério
Público para o fim de DESCLASSIFICAR o ato infracional equiparado ao estupro de vulnerável para a contravenção penal
prevista no art. 65, do Decreto-Lei 3.688/41 e APLICAR em face dos representados Ailan Rosa Zanerato e Caíque Enrique
Fernandes de Moraes, pela prática dos atos infracionais análogos ao delito tipificado no art. 147, do Código Penal e às
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contravenções penais descritos nos arts. 21 e 65, do Decreto-Lei 3.688/4, a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA
por 06 meses, nos termos do art. 112, inciso IV c/c o art. 118, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Transitada esta
em julgado e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas por força do disposto no
art. 141, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0001371-53.2019.8.12.0024 (apensado ao Processo 0800476-17.2018.8.12.0114) - Embargos à Execução Liquidação / Cumprimento / Execução
Embargte: José Robson Samara Rodrigues de Almeida - Embargdo: Sidney Geraldo Tosta
ADV: EVERTON CARAMURU ALVES (OAB 11921/MS)
ADV: JARDEL REMONATTO (OAB 12812/MS)
ADV: LEANDRO CÉSAR POTRICH (OAB 13031/MS)
ADV: SIDNEY GERALDO TOSTA (OAB 16308B/MS)
Intimação: Ficam as partes intimada da Carta Precatória de p. 284, distribuída no juizo de Três Lagoas/MS, sob o n.
0000182-78.2021.8.12.0021, devendo recolher as diligências necessária junto ao juízo deprecado, para o cumprimento da carta
precatória.
Processo 0800739-57.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Exoneração
Autor: D.R.R.
ADV: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR (OAB 21299/MS)
Intimação quanto a juntada do ofício de págs. 33/44, para querendo manifestar no prazo legal.
Processo 0800880-76.2020.8.12.0024 - Cumprimento de sentença - Indenização Trabalhista
Exeqte: Fv Bezerra Clinica Médica Ltda,
ADV: ROGERIO STRACIALANO PARADA (OAB 309525/SP)
ADV: MARCO ANTONIO FREITAS PIRES (OAB 148555/SP)
Intimação quanto o teor da decisão de pág. 55, devendo juntar aos autos planilha com o valor atualizado do débito, bem
como, juntar o recolhimento da diligência do oficial de justiça para expedição do mandado, por meio de guia a ser emitida no
site TJMS.
Processo 0800985-53.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Ademar Cirqueira da Silva - Josiane Aparecida dos Santos - Reqdo: Outlet Multimarcas Artesanatos - Gustavo de
Carvalho - Andréa Malta Mendes de Paula
ADV: LEANDRO JOSÉ GUERRA (OAB 12191A/MS)
ADV: GALIVALDO ROGÉRIO LERO DE OLIVEIRA (OAB 19439/MS)
ADV: TAMIRIS CRISTINA NICOLETE PEREIRA (OAB 19854/MS)
Intimação das partes da decisão de páginas 109: 1. Ciente da interposição de agravo de instrumento pelos requeridos e do
recebimento no duplo efeito. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Aguarde-se o julgamento do
Agravo de Instrumento. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0801283-84.2016.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Reqte: Maria Aparecida Batista
ADV: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 119377/SP)
ADV: TAINAN PEREIRA ZIBIANI (OAB 16480A/MS)
Intimação: Aguardando manifestação acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 dias, decorrido o prazo sem manifestação
os autos serão arquivados.
Processo 0801594-36.2020.8.12.0024 - Procedimento Comum Cível - Usucapião Extraordinária
Reqte: Elias Dias Martins Júnior - Renata Catarina Olivi
ADV: SINCLEI GOMES PAULINO (OAB 260545/SP)
ADV: FERNANDO CARLOS RIZZATTI MONTALVÃO (OAB 263018/SP)
ADV: WALBER JÚLIO NOGUEIRA DE LÉLES (OAB 335223/SP)
Intimação dos requerente para no prazo de 10 (dez) dias, regularizar os endereços dos requeridos, devendo constar: nome
completo, rua, número da residência, cidade, bairro e CEP, para integral citação dos mesmos, BEM COMO, descreverem e
qualificarem individualmente todos os confrontantes, com seus respectivos endereços completos, conforme acima já informados
os dados necessários para regular cumprimento da decisão de páginas 44.

Juizado Especial Adjunto de Aparecida do Taboado
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800540-11.2015.8.12.0024 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Reqte: Vanderlei de Oliveira
ADV: EVERTON CARAMURU ALVES (OAB 11921/MS)
ADV: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR (OAB 21299/MS)
Intimação do patrono da parte autora para, em 05 dias, manifestar acerca da juntada de carta precatória de p. 154/159, bem
como requerer o de direito, sob pena de extinção do processo.

Bataguassu
1ª Vara de Bataguassu
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800131-87.2019.8.12.0026 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Exeqte: Pedro Rodrigues Primo - Exectdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: CLEBER SPIGOTI (OAB 11691/MS)
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ADV: ALEX FOSSA (OAB 23266A/MS)
Tendo em vista as informações contidas nos autos de que houve o pagamento da(s) requisição(ões), a teor do artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se o presente feito. Sem custas e honorários. Expeça-se alvará para
levantamento, procedendo a eventuais retenções impostas por lei. Publique-se. Registre-se. Em razão da falta de interesse
recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.
Processo 0800703-77.2018.8.12.0026 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Exeqte: Aparecida Oliveira do Amaral - Exectdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: CLEBER SPIGOTI (OAB 11691/MS)
ADV: ALEX FOSSA (OAB 236693/SP)
Tendo em vista as informações contidas nos autos de que houve o pagamento da(s) requisição(ões), a teor do artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se o presente feito. Sem custas e honorários. Expeça-se alvará para
levantamento, procedendo a eventuais retenções impostas por lei. Publique-se. Registre-se. Em razão da falta de interesse
recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.
Processo 0801017-62.2014.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Reqte: Maria Aparecida Cardoso da Silva - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: CLEBER SPIGOTI (OAB 11691/MS)
Tendo em vista as informações contidas nos autos de que houve o pagamento da(s) requisição(ões), a teor do artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se o presente feito. Sem custas e honorários. Expeça-se alvará para
levantamento, procedendo a eventuais retenções impostas por lei. Publique-se. Registre-se. Em razão da falta de interesse
recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.
Processo 0801706-33.2019.8.12.0026 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: José João dos Santos - Exectdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Intimação das partes do teor da sentença de fl. 232: Tendo em vista as informações contidas nos autos de que houve a
quitação do débito, a teor do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se o presente feito. Sem custas e
honorários. Caso necessário, expeça-se alvará. Proceda-se ao levantamento da penhora, se o caso. Em razão da falta de
interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Às providências
necessárias.

2ª Vara de Bataguassu
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0001456-96.2020.8.12.0026 (apensado ao Processo 0001307-03.2020.8.12.0026) - Inquérito Policial - Tráfico
de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Neliton Barcelos de Oliveira
ADV: ANDRÉ LUIS SOUZA PEREIRA (OAB 16291/MS)
Ficam as partes intimadas para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/02/2021, às
13h00. Ficam, ainda, intimadas para fornecerem o número do telefone celular e endereço e-mail, a fim de possibilitar, se o caso,
a realização da audiência por videoconferência através da plataforma CISCO Webex Meetings.
Processo 0001941-96.2020.8.12.0026 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina (CAMDA) - Exectdo: Antonio Coral Costa
ADV: CÉSAR RICARDO MARQUES CALDEIRA (OAB 189203/SP)
ADV: ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP)
Fica intimado o autor para recolher a quilometragem referente a 154 km, zona rural, a fim de possibilitar a expedição do
mandado de citação, penhora e avaliação
Processo 0001960-78.2015.8.12.0026 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples
Autor: Ministério Público Estadual - Assistente: Fernanda dos Santos Alves - Réu: Cesar Augusto Matheus Rodrigues da
Cruz - Vítima: Francisco Paulo Alves
ADV: PEDRO VITOR MONTEIRO ARAÚJO (OAB 23317/MS)
ADV: FERNANDO HENRIQUE CHELLI (OAB 249623/SP)
ADV: FLÁVIO AUGUSTO VALÉRIO FERNANDES (OAB 209083/SP)
ADV: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR (OAB 214264/SP)
ADV: RAFAEL MORTARI LOTFI (OAB 236623/SP)
Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 01/02/2021, às 13h45min. Ficam intimadas as partes para
fornecerem o número do telefone celular e endereço e-mail seu e de suas testemunhas, com o propósito de possibilitar a
realização da audiência por videoconferência através da plataforma CISCO Webex Meetings.
Processo 0800596-96.2019.8.12.0026 - Cumprimento de sentença - Seguro
Exeqte: Gaya Lehn Schneider - Exectda: Adriana Cristina da Fonseca Lopes
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: JEAN JUNIOR NUNES (OAB 14082/MS)
Fica intimada a executada para, querendo, manifestar-se sobre a penhora on-line realizada em ativos do Banco do Brasil
S/A, no valor de R$ 2.836,81, conforme Termo de Penhora de fls. 359/361 Fica intimado, também, o exequente para, querendo,
indicar bens penhoráveis, vez que o bloqueio de fls. 359/361 foi parcial
Processo 0800790-96.2019.8.12.0026 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Santa Rita do Pardo - Exectdo: Vander Patussi Quaio
ADV: NÃO CONSTA ADVOGADO (OAB X/XX)
Tendo em vista a noticia de quitação do débito, extingo o processo de execução, o que faço com arrimo no art. 924, II, do
Código de Processo Civil, declarando cumprida a obrigação executada. Custas, se houver, pela parte executada. Outrossim,
caso implementada a citação e não tendo as partes transacionado no autos de forma diversa, condeno ainda a parte executada
no pagamento dos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento)
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sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inc. I, do CPC. Em relação ao exequente, deve ser
certificado, desde já, o trânsito em julgado, ante a falta de interesse recursal. Já em relação à parte executada, caso tenha
havido citação sem a constituição de advogado, desnecessária sua intimação, consoante o disposto no art. 346 do CPC. Por
fim, se necessário, expeça-se alvará, procedendo-se, inclusive, ao levantamento de eventual constrição. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0800877-18.2020.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Marilene Ribeiro Costa - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ALEX FOSSA (OAB 236693/SP)
ADV: CLEBER SPIGOTI (OAB 11691/MS)
Intimação a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo pericial.
Processo 0800914-45.2020.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: José Firmino de Matos - Réu: Generali Brasil Seguros S/A
ADV: LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR (OAB 7536/MS)
ADV: DEILON RENATO SOUZA MUCHON (OAB 19199/MS)
ADV: BRUNO LEITE DE ALMEIDA (OAB 95935/RJ)
Intimação as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial.
Processo 0801000-16.2020.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Irene Nascimento de Souza - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 18728/MS)
Intimação a parte autora para, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação.
Processo 0801184-69.2020.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Autor: Caio Felipe Nunes da Silva - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ALEX FOSSA (OAB 23266A/MS)
ADV: CLEBER SPIGOTI (OAB 11691/MS)
Intimação a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo pericial.
Processo 0801509-44.2020.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Neuza Miranda Ferreira - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: FABIANO ANTUNES GARCIA (OAB 15312/MS)
ADV: DANILA BALSANI CAVALCANTE (OAB 18297/MS)
Intimação a parte autora para, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação.
Processo 0801613-36.2020.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Celio Soares de Andrade - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JOÃO PAULO MENDONÇA THOMAZINI (OAB 13777/MS)
ADV: LUIZ RENATO MENDONÇA ZISSMANN (OAB 23230/MS)
Intimação a parte autora para, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação.
Processo 0802295-30.2016.8.12.0026 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Bataguassu - Exectdo: Marcos Antonio de Bene
ADV: NÃO CONSTA ADVOGADO (OAB X/XX)
Tendo em vista a noticia de quitação do débito (f. 134-135), extingo o processo de execução, o que faço com arrimo no art.
924, II, do Código de Processo Civil, declarando cumprida a obrigação executada. Custas, se houver, pela parte executada.
Outrossim, caso implementada a citação e não tendo as partes transacionado no autos de forma diversa, condeno ainda a parte
executada no pagamento dos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte exequente, os quais fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inc. I, do CPC. Em relação ao exequente, deve
ser certificado, desde já, o trânsito em julgado, ante a falta de interesse recursal. Já em relação à parte executada, caso tenha
havido citação sem a constituição de advogado, desnecessária sua intimação, consoante o disposto no art. 346 do CPC. Por
fim, se necessário, expeça-se alvará, procedendo-se, inclusive, ao levantamento de eventual constrição. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0802302-17.2019.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Acidentário
Autor: Pedro Bezerra da Silva - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN (OAB 13843A/MS)
Intimação a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo pericial.
Processo 0802367-12.2019.8.12.0026 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Elza Ferreira Alves Medino - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JOÃO PAULO MENDONÇA THOMAZINI (OAB 13777/MS)
ADV: LUIZ RENATO MENDONÇA ZISSMANN (OAB 23230/MS)
Intimação a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo pericial.
Processo 0802437-92.2020.8.12.0026 - Interdição - Nomeação
Reqte: M.F.M. - Reqdo: Osvaldir Milani
ADV: RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 17826/MS)
Consoante manifestação de f. 43, designe-se audiência para entrevista com o interditando, atentando-se ao deliberado na
interlocutória anterior. Intimem-se.
Processo 0900014-75.2017.8.12.0026 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Estado de Mato Grosso do Sul - Exectdo: Vander da Silva Bittencourt-ME - Leiloeira: AD ASTRA PER ASPERA
INDÚSTRIA GRÁFICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - LEILÕES JUDICIAIS PLANALTO - Conceição Maria Fixer TerIntCer: Kawasaki Advogados Associados
ADV: CLAUDIO ROBERTO SCHUTZE (OAB 6601/MS)
ADV: CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 16434A/MS)
ADV: ANA ISABELA LOMA SCHUTZE (OAB 23125/MS)
Inicialmente, concedo aos embargantes os benefícios da gratuidade da justiça. Preenchidos, em tese, os requisitos legais,
recebo os embargos de terceiro e suspendo a execução autuada sob o nº 0900014-75.2017.8.12.0026. Com efeito, tenho que a
mera suspensão do feito executivo além de impedir por ora a continuidade dos atos de expropriação, possibilita a permanência
dos embargantes na posse do imóvel constrito, pelo que indefiro o pedido contido no item “b” de f. 17. Além disso, o pedido não
é inadequado à via eleita. Apense-se os presentes autos acima mencionado. Anote-se na execução a propositura da presente
ação e seu recebimento, com a suspensão do processo de execução, juntando cópia da presente decisão. Outrossim, oficie-se
com urgência à leiloeira oficial, comunicando a suspensão do praceamento do bem.. Sem prejuízo, cite-se a parte embargada
para, em 15 (quinze) dias, contestar o pedido (art. 679, CPC). Apresentada a contestação, reconvenção, havendo documento
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novo, preliminar arguida ou alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Embargante, intime-se-a
para manifestar-se no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 do CPC).

Juizado Especial Adjunto de Bataguassu
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO MARCEL GOULART VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISRAEL DE MATTOS JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0800207-77.2020.8.12.0026 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Vanessa Silva Kurunci MEI
ADV: SANDRA CÂMARA MARTINS E SOUZA (OAB 12909/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 10:30hs.
Processo 0800362-80.2020.8.12.0026 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Zoocenter Bataguassu Ltda-ME
ADV: CAMILA DO CARMO PARISE QUIRINO CAVALCANTE (OAB 14251B/MS)
ADV: CLECIO QUIRINO CAVALCANTE (OAB 14376/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 09:00hs.
Processo 0800464-05.2020.8.12.0026 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Pruden-Med Produtos Farmacêuticos EIRELI
ADV: SANDRA CÂMARA MARTINS E SOUZA (OAB 12909/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 10:00hs.
Processo 0801374-32.2020.8.12.0026 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Maria José de Jesus Moraes
ADV: RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 17826/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
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Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 11:30hs.
Processo 0801387-31.2020.8.12.0026 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Exeqte: JUNIOR, registrado civilmente como Guacira de Aragão Bulcão
ADV: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB 332924/SP)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 08:30hs.
Processo 0801443-64.2020.8.12.0026 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Manuel de Jesus Ferreira
ADV: HELENA MARIA FERRAZ SOLLER ESTEVAN (OAB 12899/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 09:30hs.
Processo 0801464-40.2020.8.12.0026 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Administradora e Incorporadora Jardim Real Ltda
ADV: JOAQUIM CARLOS LARA PEREIRA PINTO NETO (OAB 19977/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 11:00hs.

Bela Vista
1ª Vara de Bela Vista
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0800244-76.2020.8.12.0003 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Ernandes Moreno
ADV: SIDNEI ESCUDERO PEREIRA (OAB 4908/MS)
1. Recebo a emenda à inicial e determino ao cartório retificar o valor da causa para R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil
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reais). 2. Com relação ao pedido de gratuidade judiciária, não há como acolher o argumento genérico para análise de que “em
que pese o valor do acervo hereditário, os herdeiros não possuem condições de arcar com o pagamento de custas judiciais, sob
pena de impedimento do acesso ao judiciário, ou, alternativamente, que as custas sejam pagas ao final” (fl. 16). Respeitadas as
opiniões em contrário, não basta, para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, simples assertiva de dificuldades
financeiras ou impossibilidade de arcar com as custas processuais de ingresso, sequer parece crível a demora na análise
de documentos para o deferimento do pedido. Este juízo, a despeito de inúmeros casos de pleitos totalmente infundados e,
também, em exame à petição inicial, documentos nela acostados, pesquisas em sistema de dados como RENAJUD, passou a
exigir comprovação mínima nos autos, por meio de prova documental e elementos concretos, de que a parte efetivamente não
tem condições financeiras e está impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou manutenção
de suas atividades. Alegações genéricas sem quaisquer provas incontestes de que a parte atende aos requisitos exigidos nos
arts. 98 e ss. do CPC, somada ao fato de os bens do acervo do inventário em trâmite nesta comarca ter apurado quantia muito
superior ao declinado no petitório no montante de R$ 680.000,00, o que não se coaduna com os princípios insculpidos na CPC,
a privilegiar os necessitados. Salienta-se que não basta o interessado afirmar, de modo genérico, não dispor de condições
financeiras para pagamento das custas de ingresso a fim de obter o deferimento da assistência judiciária. 3. Registre-se,
todavia, que o CPC permite o parcelamento do recolhimento das custas iniciais, de forma a desonerar aqueles que possuem
capacidade financeira sem prejudicar sua subsistência, razão pela qual faculto o parcelamento das custas iniciais em 6 parcelas
mensais iguais e sucessivas. 4. Certificado o recolhimento das custas ou ultimado o prazo, com ou sem manifestação da parte,
voltem conclusos para decisão. Intime-se.
Processo 0800579-95.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autor: J.O. - Réu: R.O.T.
ADV: AFONSO WANDER FERREIRA DOS SANTOS (OAB 4656/MS)
ADV: LUIZA RIBEIRO GONÇALVES (OAB 8881B/MS)
ADV: GUILHERME HENRIQUE SANTOS SARAIVA (OAB 23359/MS)
Vistos, etc. Aguarde em cartório a realização da audiência de mediação designada. Havendo autocomposição do litígio, vista
ao Ministério Público e, após, tornem os autos conclusos para sentença.
Processo 0800769-58.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autor: M.A.O.
ADV: DEBORAH MACIEL MOSQUEIRA (OAB 5809/MS)
ADV: HARIET GODOY RAFFEL (OAB 24268/MS)
Intimação acerda da anotação do subtabelecimento conferido à fl.80.
Processo 0801036-30.2020.8.12.0003 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração
Autor: V.B.
ADV: DIOGO WILLIAN GODOY DOS SANTOS (OAB 19037/MS)
A petição inicial é um ato processual solene e depende necessariamente do preenchimento de requisitos formais insertos
no art. 319 e incisos do CPC, do qual, na hipótese, se destaca a correta qualificação das partes e indicação do domicílio
ou residência. Registre-se que compete a quem ingressa com demandas judiciais, além de indicar a qualificação completa
das partes, promover a citação em tempo hábil com indicação precisa do domicílio ou local em que pode ser encontrado o
litigante adverso ou comprovar ter diligenciado na localização dele (inciso II e § 2º do art. 319 do CPC. Na espécie, a despeito
da afirmação genérica contida na petição inicial no sentido de que a requerida encontra-se em local incerto e não sabido,
inexiste documento idôneo nos autos a indicar que o demandante tenha realizado qualquer diligência para localização da
filha, cujo casamento com advogado militante nesta comarca foi registrado no tabelionato local em 27/07/2016. Diante de tais
ponderações, deverá a parte demandante, em trinta dias, emendar a inicial para indicar o domicílio ou local onde possa ser
encontrada a parte demandada, postular a realização das diligências necessárias a sua obtenção ou, sendo o caso, a citação
por edital da parte adversa, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências e intimações necessárias.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JEANE DE SOUZA BARBOZA XIMENES ESCOBAR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GIORDANO RAMIRES DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0800014-34.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Teofila Cristaldo Ayala
ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de Ação
de Aposentadoria por Idade promovida por Teofila Cristaldo Ayala em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e,
consequentemente, CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no valor equivalente a 01
(um) salário mínimo mensal, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (13/02/2017), devendo as prestações
vencidas no período serem adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada prestação
do benefício (Súmula 08 do TRF da 3ª Região) e incidindo juros moratórios a partir da citação. Os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo
1º-F da Lei 9.494, com redação da Lei 11.960/2009. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do artigo 5º da Lei 11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. Estando presentes os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, tanto que a ação foi julgada procedente,
concedo a tutela de urgência nesta sentença, determinando a implantação do benefício no prazo máximo de 20 dias úteis, sob
pena de incorrer o INSS em multa de um salário mínimo por dia de atraso, a contar do recebimento do AR. Limito o valor da
multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se de imediato a EADJ para o cumprimento da obrigação. Condeno o requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no importe de 10% do valor total da condenação, excluídas as
parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da
prolação da sentença (Enunciado 111, da Súmula do STJ), na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, do NCPC, considerando os requisitos
estabelecidos no § 2º, do art. 85, do mesmo diploma legal. Sem custas. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito,
o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Processo 0800025-63.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Elida Carvalho
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ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código
de Processo Civil.
Processo 0800032-55.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Adao Rodrigues Martins
ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de Ação
de Aposentadoria por Idade promovida por Adão Rodrigues Martins em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e,
consequentemente, CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no valor equivalente a 01
(um) salário mínimo mensal, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (04/11/2016), devendo as prestações
vencidas no período serem adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada prestação
do benefício (Súmula 08 do TRF da 3ª Região) e incidindo juros moratórios a partir da citação. Os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo
1º-F da Lei 9.494, com redação da Lei 11.960/2009. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do artigo 5º da Lei 11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. Estando presentes os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, tanto que a ação foi julgada procedente,
concedo a tutela de urgência nesta sentença, determinando a implantação do benefício no prazo máximo de 20 dias úteis, sob
pena de incorrer o INSS em multa de um salário mínimo por dia de atraso, a contar do recebimento do AR. Limito o valor da
multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se de imediato a EADJ para o cumprimento da obrigação. Condeno o requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no importe de 10% do valor total da condenação, excluídas as
parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da
prolação da sentença (Enunciado 111, da Súmula do STJ), na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, do NCPC, considerando os requisitos
estabelecidos no § 2º, do art. 85, do mesmo diploma legal. Sem custas. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito,
o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Oportunamente, arquivem-se os autos. Parágrafo síntese para fins de atendimento à Recomendação Conjunta nº 04 do
CNJ e CNJF: Nome: Adão Rodrigues Martins; CPF: 840.803.611-49; Processo: 0800032-55.2020.8.12.0003; Vara/Juízo: 1ª
Vara da comarca de Bela Vista -MS; Ajuizamento: 17/01/2020; Citação: 11/02/2020; Sentença: 25/11/2020; Espécie de NB:
Aposentadoria por Idade; Número de NB: 134805696-4; DIB: 04/11/2016; DIP: 20 dias úteis, contados da intimação; DCB:
Prejudicado; Período do Cálculo: Prejudicado; RMI: 01 (Um) Salário Mínimo; Correção: IPCA; Juros: artigo 1º-F da Lei 9.494;
Honorários: 10% do valor total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as
compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença. Fica dispensada a assinatura dos presentes
nos termos do provimento que regulamenta o processo digital. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com a devida baixa na distribuição. Nada mais.
Processo 0800070-67.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Genir Garcia Leite
ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código
de Processo Civil.
Processo 0800206-64.2020.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Olivia Coronel Freitas Nogueira
ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de
Ação de Aposentadoria por Idade promovida por Olivia Coronel Freitas Nogueira em face do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS e, consequentemente, CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no valor
equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (09/07/2019), devendo
as prestações vencidas no período serem adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada
prestação do benefício (Súmula 08 do TRF da 3ª Região) e incidindo juros moratórios a partir da citação.
Processo 0800207-83.2019.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Dalva Maria Torres
ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de
Ação de Aposentadoria por Idade promovida por Dalva Maria Torres em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e,
consequentemente, CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no valor equivalente a 01
(um) salário mínimo mensal, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (13/02/2017), devendo as prestações
vencidas no período serem adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada prestação
do benefício (Súmula 08 do TRF da 3ª Região) e incidindo juros moratórios a partir da citação. Os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo
1º-F da Lei 9.494, com redação da Lei 11.960/2009. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do artigo 5º da Lei 11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. Estando presentes os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, tanto que a ação foi julgada procedente,
concedo a tutela de urgência nesta sentença, determinando a implantação do benefício no prazo máximo de 20 dias úteis, sob
pena de incorrer o INSS em multa de um salário mínimo por dia de atraso, a contar do recebimento do AR. Limito o valor da
multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se de imediato a EADJ para o cumprimento da obrigação. Condeno o requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no importe de 10% do valor total da condenação, excluídas as
parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da
prolação da sentença (Enunciado 111, da Súmula do STJ), na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, do NCPC, considerando os requisitos
estabelecidos no § 2º, do art. 85, do mesmo diploma legal. Sem custas. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito,
o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos. Parágrafo síntese para fins de atendimento à Recomendação Conjunta nº 04 do CNJ e
CNJF: Nome: Dalva Maria Torres; CPF: 735.126.721-91; Processo: 0800207-83.2019.8.12.0003; Vara/Juízo: 1ª Vara da comarca
de Bela Vista -MS; Ajuizamento: 21/03/2019; Citação: 04/04/2019; Sentença: 25/11/2020; Espécie de NB: Aposentadoria por
Idade; Número de NB: 1714381533; DIB: 23/05/2018; DIP: 20 dias úteis, contados da intimação; DCB: Prejudicado; Período do
Cálculo: Prejudicado; RMI: 01 (Um) Salário Mínimo; Correção: IPCA; Juros: artigo 1º-F da Lei 9.494; Honorários: 10% do valor
total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo
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inicial do benefício e a data da prolação da sentença. Fica dispensada a assinatura dos presentes nos termos do provimento
que regulamenta o processo digital. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito
em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com a devida baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Claudir Cristaldo Coene,
Estagiário, digitei.
Processo 0800554-19.2019.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Clara Ilaria Martins
ADV: EDUARDO DA SILVA PEGAZ (OAB 12680/MS)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de
Ação de Aposentadoria por Idade promovida por Clara Ilaria Martins em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e,
consequentemente, CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no valor equivalente a 01
(um) salário mínimo mensal, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (20/10/2017), devendo as prestações
vencidas no período serem adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada prestação
do benefício (Súmula 08 do TRF da 3ª Região) e incidindo juros moratórios a partir da citação. Os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo
1º-F da Lei 9.494, com redação da Lei 11.960/2009. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do artigo 5º da Lei 11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. Estando presentes os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, tanto que a ação foi julgada procedente,
concedo a tutela de urgência nesta sentença, determinando a implantação do benefício no prazo máximo de 20 dias úteis, sob
pena de incorrer o INSS em multa de um salário mínimo por dia de atraso, a contar do recebimento do AR. Limito o valor da
multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se de imediato a EADJ para o cumprimento da obrigação. Condeno o requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no importe de 10% do valor total da condenação, excluídas as
parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da
prolação da sentença (Enunciado 111, da Súmula do STJ), na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, do NCPC, considerando os requisitos
estabelecidos no § 2º, do art. 85, do mesmo diploma legal. Sem custas. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito,
o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Processo 0800688-46.2019.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Abreliana Nunes
ADV: MARCELO DE MEDEIROS (OAB 11064A/MS)
Fica dispensada a assinatura dos presentes nos termos do provimento que regulamenta o processo digital. Sentença
publicada em audiência Nada mais.
Processo 0801014-06.2019.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Ramona Antônia Centurion Nóia
ADV: WANDERSON SILVEIRA SANTANA (OAB 18999/MS)
ADV: FERNANDA FLORES VIEIRA SANTANA (OAB 13391/MS)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de Ação
de Aposentadoria por Idade promovida por Ramona Antônia Centurion Nóia em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e, consequentemente, CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no valor equivalente a
01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (18/06/2019), devendo as prestações
vencidas no período serem adimplidas de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento de cada prestação
do benefício (Súmula 08 do TRF da 3ª Região) e incidindo juros moratórios a partir da citação. Os juros moratórios devem
ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo
1º-F da Lei 9.494, com redação da Lei 11.960/2009. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do artigo 5º da Lei 11.960, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período. Estando presentes os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, tanto que a ação foi julgada procedente,
concedo a tutela de urgência nesta sentença, determinando a implantação do benefício no prazo máximo de 20 dias úteis, sob
pena de incorrer o INSS em multa de um salário mínimo por dia de atraso, a contar do recebimento do AR. Limito o valor da
multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se de imediato a EADJ para o cumprimento da obrigação. Condeno o requerido
ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados no importe de 10% do valor total da condenação, excluídas as
parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da
prolação da sentença (Enunciado 111, da Súmula do STJ), na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, do NCPC, considerando os requisitos
estabelecidos no § 2º, do art. 85, do mesmo diploma legal. Sem custas. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito,
o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Processo 0801284-30.2019.8.12.0003 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Iolanda Lino de Souza
ADV: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ (OAB 272040/SP)
Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Novo Código
de Processo Civil.

Bonito
1ª Vara de Bonito
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000004-90.1993.8.12.0028 (028.93.000004-5) - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Ipiranga Serrana Fertilizantes S/A - Exectda: Vervi de Araujo Castilhos - Claudina Canale Castilhos - Antonio
Nogueira Barbosa Sobrinho
ADV: GIL MARCOS SAUT (OAB 2671B/MS)
ADV: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 4259/MS)
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ADV: SIDNEI ESCUDERO PEREIRA (OAB 4908/MS)
ADV: OSCAR REGINALDO MARTINS (OAB 978/MS)
ADV: EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO (OAB 17701/MS)
ADV: THIAGO POSSIEDE ARAÚJO (OAB 17700/MS)
Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, f.
744/775. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do
Código de Processo Civil. Sem custas. Homologo, desde já, eventual desistência do prazo recursal. Transitada em julgado,
arquive-se, dando-se baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0000020-68.1998.8.12.0028 (028.98.000020-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação
Reqte: Atacadão-Distribuição, Comércio e Industria Ltda - Reqdo: Loir da Silva Gomes - ME.
ADV: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 4259/MS)
ADV: VILMAR DE ÀVILA (OAB 4856B/MS)
Ante a manifestação de f. 110/111, manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0000284-84.2018.8.12.0028 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Réu: Ricardo de Oliveira dos Santos
ADV: RAMÃO SOBRAL (OAB 14101/MS)
ADV: MARCOS DE JESUS ASSIS (OAB 21742/MS)
Defiro o pedido ministerial de f. 145. Assim, intime-se o beneficiado no prazo de 05 (cinco) dias, para que promova a
quitação do valor remanescente, sob pena de revogação do benefício.
Processo 0002092-08.2010.8.12.0028 (028.10.002092-2) - Ação Civil Pública Cível - Dano Ambiental
Reqda: Berenice Vieira Alves e outro
ADV: DIONÍSIO APARECIDO TERÇARIOLI (OAB 124806/SP)
ADV: LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA (OAB 208670/SP)
ADV: LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA (OAB 214348/SP)
Vistos, etc. O Ministério Público Estadual ingressou a com a presente Ação Civil Pública proposta em defesa do meio
ambiente em face de Berenice Vieira Alves, já qualificada, aduzindo, em síntese, o seguinte: (a) que no ano de 2008 foi instaurado
um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na propriedade da ré; (b) que foi constatada a inexistência de memorial
descritivo da reserva legal do imóvel. Sob a rubrica de fundamentação, seguiu-se a argumentação sobre a legitimidade para
propor a Ação Civil Pública, que o meio ambiente é tutelado pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais, que o
respeito ao meio ambiente equilibrado constitui premissa básica para atender a função social da propriedade, que o proprietário
do imóvel é responsável pela conservação e recuperação da área, que o meio ambiente degradado deve ser restabelecido ao
estado anterior, o que contempla a regularização da reserva legal. Ao final, o Parquet requereu o acolhimento dos seguintes
pedidos: a) a imposição de obrigação de fazer em desfavor da ré, consistente em regularizar a reserva legal, especificando
sua localização, condições ambientais e forma de recuperação, bem como providenciando a respectiva averbação à margem
da matrícula; b) a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Atribuiu valor à causa (R$ 5.000,00), protestou
pela produção de provas e juntou inúmeros documentos (f. 15-115). O despacho de f. 116 ordenou o processamento da Ação
Civil Pública. Após vários impulsionamentos sobreveio a manifestação de f. 359-360 e em razão disso, o Juízo ordenou (f. 373)
a citação e a intimação de Irio Dias Filho, pois o documento de f. 361-365 indicou que o imóvel passou a ser propriedade deste.
Irio Dias Filho foi citado (f. 421-422), porém, permaneceu inerte (f. 423). Na sequência sobreveio o despacho de f. 465, o qual
visava a resolução do impasse a partir das peculiaridades se observou ao longo do tempo. O Parquet se manifestou às f. 473474, ocasião onde requereu a inclusão de outras pessoas no polo passivo da Ação Civil Pública. É o sucinto relatório. Decido. A
resolução da controvérsia dispensa maior dilação probatória, eis que os documentos existentes nos autos são suficientes para
o convencimento deste Juízo, de modo que resolvo a questão no estado em que se encontra a Ação Civil Pública. Pois bem. O
documento de f. 361-365 matrícula nº 3.738 revela que o imóvel passou a ser de propriedade de Irio Dias Filho, pois o registro
nº 9 informa a existência da doação, logo, donatário recebeu os bônus e assumiu os ônus pertinentes ao imóvel, portanto,
Berenice Vieira Alves - espólio está excluída do polo passivo porque Irio Dias Filho tornou-se, até então, o exclusivo responsável
pelo imóvel e sua regularidade. Anoto, ainda, que a pretensão do Parquet em inserir outras pessoas no polo passivo não se
justifica. Explico. As ocorrências indicadas pelos registros nº 13, nº 15 e nº 17, seguidos, respectivamente, das averbações
nº 14, nº 16 e nº 18, são notícias de venda de frações do imóvel com possíveis desmembramentos a partir de especificações
individuais de cada área, incluindo as certificações (CCIR) de cada fração, conforme indicado na matrícula nº 3.738 (f. 361-365).
A partir de cada venda surgiu nova área com sua respectiva matrícula, conforme averbações nº 14 (matrícula nº 11.149), nº 16
(matrícula nº 11.741) e nº 18 (matrícula nº 12.400), portanto, não é possível analisar possíveis problemas de ordem ambiental de
4 (quatro) áreas diferentes no mesmo processo, pois inevitavelmente haverá multiplicidade de réus sem que ocorra, a princípio,
a identidade de área, cuja certeza de delimitação de cada área já é uma realidade que encontra-se certificada (CCIR) perante o
INCRA, além do que, o CCIR é um atestado oficial de regularidade, inclusive quanto ao desmembramento, assim, há presunção
quanto a regularidade das frações alienadas. Seguindo para a finalização, decreto a revelia do réu Irio Dias Filho, tendo como
referência os informativos de f. 421-422 e f. 423, no entanto, é necessário aferir se o efeito da revelia presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor está presente. Analisando os documentos que instruem a Ação Civil Pública, notadamente
aquele de f. 25-37, vislumbro que este documento corrobora a veracidade do fato alegado, cuja essência é reafirmada por
ausência de resistência por parte do réu Irio Dias Filho, o qual teve pleno conhecimento dos termos da demanda em razão da
citação e intimação (f. 421-422). O subitem 9.2 (f. 29) indicou que a área de reserva legal encontrava-se descaracterizada, de
modo que uma das sugestões (item 12, f. 30) foi a regularização desta área. Assim, torna-se imprescindível a intervenção do
Poder Judiciário para fazer cumprir o ordenamento jurídico com intuito de sanar os efeitos maléficos da degradação ambiental
constatada no imóvel, bem como para minimizar os efeitos que perduraram por certo tempo, logo, o acolhimento do pedido
formulado pelo Parquet é a medida correta. Isto posto, julgo procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Estadual em desfavor de Irio Dias Filho para condená-lo ao cumprimento da seguinte obrigação: Obrigação de fazer consistente
em regularizar a área de reserva legal, especificando sua localização, condições ambientais e forma de recuperação, bem
como providenciando a respectiva averbação à margem da matrícula, sendo-lhe concedido o prazo de 90 (noventa) dias para
apresentação do projeto visando tais fins, o qual deverá ser protocolizando no órgão competente. Em caso de descumprimento,
fixo multa diária de R$ 500,00, limitando a incidência em 60 (sessenta) dias-multa, cuja importância deve ser recolhida em prol
do Fundo Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo de outras medidas para evitar a degradação ambiental ou sua continuidade.
Ante à sucumbência, condeno o réu ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor do Parquet, cujo valor arbitro em R$ 1.045,00, considerando, para tanto, as diretrizes do Art.
85, § 2º, I, II, III e IV, do CPC. O valor dos honorários deverá ser depositado no Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Processo 0002182-50.2009.8.12.0028 (028.09.002182-4) - Ação Civil Pública Cível - Dano ao Erário
Reqdo: Geraldo Alves Marques - José Otávio Nogueira e outro
ADV: CRISTIANE CREMM MIRANDA (OAB 11110/MS)
ADV: FLAVIANA BRITO DE MIRANDA (OAB 11236/MS)
ADV: ANTÔNIO TRINDADE NETO (OAB 5208/MS)
ADV: NAUDIR DE BRITO MIRANDA (OAB 5671/MS)
Vistos, etc. José Otávio Nogueira, já qualificado, interpôs embargos de declaração em face da sentença de f. 4.198-4.204.
Segundo o recorrente, a decisão supracitada merece ser modificada a partir dos termos apresentados no recurso. É o sucinto
relatório. Decido. É consabido que o recurso de embargos de declaração tem rígidos limites, conforme preceitua o Art. 1.022
do CPC, logo, o provimento deste recurso reclama a efetiva existência do(s) vício(s) apontado(s) como existente(s) na decisão
embargada, sendo ele(s) o(s) vício(s) o(s) fundamento(s) abstrato(s) do cabimento. Pois bem. Revi os autos e constatei que a
sentença de f. 4.198-4.204 não possui vícios, pois a decisão está fundamentada a partir da realidade apresentada no início e
abordada no decorrer da marcha processual, inclusive com instrução probatória via perícia. Ademais, a suposta omissão e a
suposta obscuridade foram suscitadas como roupagem de uma simples insatisfação do recorrente, porém, tal situação não é
causa suficiente para retificação da decisão embargada, pois é nítida a pretensão de reforma da sentença pela via inadequada,
mormente pelas circunstâncias objetivas que definiram a conclusão de que os réus são responsáveis, cuja individualização das
sanções está amoldada ao caso analisado e decidido segundo a atuação de cada administrador pelas próprias ações e omissões.
Aliás, considerada a efetiva objetividade dos fatos preponderantes, tornam-se desnecessários maiores aprofundamentos,
especialmente quando a decisão observa o dever de fundamentação, sendo que, o caso sob exame trouxe uma segurança
irrefutável a partir da prova pericial, a qual atestou deficit na arrecadação previdenciária, gerando prejuízo para o erário público
municipal, pois R$ 329.553,70 não foram arrecadados os servidores públicos municipais pelo gestor, de modo que este mesmo
valor deixou de entrar nos cofres do a autarquia previdenciária regime próprio no âmbito do ente federado. Ratificando a
essência da sentença, segue a orientação: [...] 1. O atendimento ao comando normativo contido no inciso IX do art. 93 da
Carta da República - e art. 5º, inciso XXXV, da Lex Maxima - exige que as decisões judiciais estejam alicerçadas, ainda que de
maneira sucinta, em fundamentação apta à solução da controvérsia, embora a consecução de tal desiderato não imponha ao
órgão julgador o exame minudente de todas as alegações veiculadas pelas partes (Tema 339/STF). [...] (STJ | Corte Especial |
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 51720 - RJ | DJe 23/03/2018) Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, conheço dos
embargos de declaração, mas nego-lhes provimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0800043-77.2018.8.12.0028 (apensado ao Processo 0800955-74.2018.8.12.0028) - Inventário - Inventário e
Partilha
Herdeiro: Ana Clara Prado Brito - Valquiria Garcia Brito - Izabela Garcia Brito - Invtante: Erinéia Segovia Prado e outro Herdeiro: Maria Olinda Prado Brito
ADV: JOSE ANTONIO FELICIO (OAB 3934A/MS)
ADV: OSWALDO PIRES DE REZENDE (OAB 4241A/MS)
Vistos, etc. Tendo como referência a manifestação do Parquet (f. 336-337), restou deliberada a adoção de certa providência
(f. 338), sendo que, o inventariante trouxe os indicativos de f. 341. Às f. 359-361 o Parquet insistiu na tese de “igualar as
cotas hereditárias”, tendo como premissa a necessidade de colação em razão de doações, as quais teriam vínculo com certa
propriedade rural. Diante do impasse f. 336-337, f. 341 e f. 359-361 , sobreveio a decisão de f. 362, adotando outra providência,
cuja intenção era conhecer os pormenores que envolviam a Fazenda Arco-Íris. A matrícula imobiliária foi juntada às f. 366376 e o Parquet se manifestou na f. 380, ocasião onde ponderou que aguardava deliberação do Juízo acerca do havia sido
argumentado às f. 336-337 e f. 359-361. Diante da manifestação de f. 380, o Juízo proferiu o despacho de f. 381, oportunidade
onde buscou-se elucidar a questão até então já evidenciada por sua própria natureza, porém, o Parquet não apresentou outros
argumentos que pudessem infirmar a situação que passou a ser conhecida. Isto posto, considerando que a matrícula imobiliária
da Fazenda Arco-Íris atesta que o imóvel está registrado em nome da Agropecuária Arco-Íris Ltda. EPP e que a pessoa jurídica
é representada por cotas e que estas refletem o patrimônio já integralizado, hei por bem indeferir os requerimentos do Parquet
(f. 336-337 e f. 359-361) porque não há necessidade de igualar acervo patrimonial quando o próprio patrimônio encontra-se
integralizado com paridade cotas societárias em relação às herdeiras dos bens que outrora pertenceram ao falecido. Expirado o
prazo recursal, requeiram os interessados que o for de direito. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0800117-97.2019.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Ante a certidão retro, aguarde-se em arquivo até a provocação da parte interessada.
Processo 0800134-02.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autor: J.J.S. - Ré: F.P.
ADV: ADERBAL LUIS LOPES DE ANDRADE (OAB 12631B/MS)
Ante a contestação apresentada, intime-se a parte autora para que, querendo, observando o prazo legal apresente
impugnação. Após, independentemente de nova conclusão, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias,
apresentem de maneira justificada as provas que efetivamente pretendem produzir, retornando após para saneamento.
Processo 0800180-88.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Abdias da Cunha Filho - Réu: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS
ADV: MARIO NELSON LIMA PAIVA (OAB 7043/MS)
ADV: LILIAM MÁRCIA LOPES PALIARIN (OAB 11829/MS)
Vistos, etc. Como é cediço os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se,
para seu acolhimento que estejam presentes os pressupostos processuais de cabimento. Dessa forma, somente será possível
seu manejo quando tenha por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. No entanto, analisando a decisão recorrida, não denoto a omissão/contradição/obscuridade apontadas, apenas
a pretensão do embargante de ver a decisão modificada para que se amolde ao seu entendimento. Desse modo, em que pese
as argumentações expendidas pelo recorrente, devem os presentes declaratórios serem rejeitados. Ante ao exposto e por tudo
que dos autos consta, conheço dos declaratórios interpostos e os rejeito, por não verificar a ocorrência das hipóteses previstas
no artigo 1022 do NCPC. Outrossim, constato que a sentença possui erro material, o que corrijo de ofício para que conste,
passando este como parte integrante da sentença. “A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais
cujo valor é arbitrado em R$ 4500,00 (...)” No mais, mantenho as demais disposições constantes em sentença. P.R.I.C.
Processo 0800201-35.2018.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: S.T.P. - Exectdo: L.G.
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ADV: ADELISA A. A. NASCIMENTO VIEIRA (OAB 39948/BA)
ADV: DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO (OAB 32115/BA)
ADV: ENIMAR PIZZATTO (OAB 14394A/MS)
Vistos, etc. A parte exequente requereu a inscrição do nome do executado junto aos cadastros de inadimplentes. Entretanto,
ainda que se trate de medida prevista na legislação processual (art. 782, § 3º, do CPC) e, inclusive, objeto de convênio
celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e aSERASA, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes,
por determinação do juiz, há de ser implementada, em princípio, apenas em sede deexecuçãodefinitiva de título judicial, como
indica oart. 782, § 5º, do CPC. Deveras, em se tratando de título executivo extrajudicial, não há qualquer óbice a que o próprio
credor providencie a efetivação da medida, que, aliás, é realizada corriqueiramente por empresas de todo o País. A intervenção
judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de fazê-lo por seus próprios
meios. Portanto, tratando-se deexecuçãode título extrajudicial, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
deve ser realizada pelo próprio exequente, motivo pelo qual indefiro o pedido de f. 171/173. No mais, intime-se o exequente para
requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800238-28.2019.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Reqte: Montana Suplementos Minerais e Rações Ltda
ADV: AMANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA (OAB 21495/MS)
Em tentativa de bloqueio pelo sistema SISBAJUD constato que o CPF mencionado à f. 68 como sendo do executado é
inválido. Assim, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o exequente a numeração válida, retornando no fluxo 9005. Outrossim,
cadastre-se como executado a pessoa de LINDO KENNEDY SILVA BALTA.
Processo 0800329-89.2017.8.12.0028 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Reni Roberto Perin - Herdeiro: Maria Ivanete Lemos - Jaqueline Lemos de Moraes
ADV: CELSO LUIS RODRIGUES PERIN (OAB 15195/MS)
ADV: FRANCO LEMOS BERTUZZI (OAB 115201/RS)
Vistos, etc. Sob pena de arquivamento conclamo o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o esboço
de partilha, comprove o recolhimento do ITCD, assim como colacione as certidões negativas das Fazendas Públicas. Feito isso,
abra-se vista a Fazenda Pública Estadual para manifestação, retornando em seguida.
Processo 0800408-63.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Valdecir da Silva - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Perito: Gustavo Izar Barbosa
ADV: FLAVIA RENATA BARBOSA GOMES PITTA (OAB 13658/MS)
ADV: ANA LUIZA FROEDER BERNARDO (OAB 19962/MS)
“INTIMAÇÃO das parte acerca do Laudo de fls. 148/153, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.”
Processo 0800413-85.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Rodrigo Lima dos Santos Barbosa - Ré: Michele Matos Silveira e outro
ADV: MARCELLO AUGUSTO F. DA S. PORTOCARRERO (OAB 7046/MS)
ADV: LETÍCIA MARCONDES (OAB 22713/MS)
Vistos, etc. Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir,
ressaltando, porém, que a especificação deverá ser justificada levando-se em conta à pertinência do que se pretende provar
segundo os limites objetivos da causa, sob pena de indeferimento, preclusão ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.
Processo 0800476-13.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Banco Bradesco S/A - Réu: Valdinei Cavalheiro Duarte ME e outro
ADV: RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 16829/MS)
ADV: CAMILLA MASCARÓS DE PAULA E SILVA (OAB 411852/SP)
Ante a manifestação retro, intime-se o requerente no prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se a respeito da contraproposta
apresentada pelo requerido de f. 57/60.
Processo 0800479-02.2019.8.12.0028 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Lauir Velasque Trelha
ADV: JEAN MARCOS SAUT (OAB 9233/MS)
ADV: LETÍCIA MARIA MACHADO (OAB 9823/MS)
ADV: GIL MARCOS SAUT (OAB 2671B/MS)
Vistos, etc. Trata-se de Inventário proposto por Lauir Velasque Trelha em razão do falecimento de Leonardo Trelha, todos
qualificados. Consoante se verifica da documentação acostada ao pedido, o rito legal foi rigorosamente observado e todas
as formalidades cumpridas, inclusive com a juntada das certidões competentes e recolhimento do ITCD e, ainda, a anuência
da Fazenda Pública. Diante do exposto e preenchidas as formalidades legais, nos termos do art. 659 do CPC, julgo, por
sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha encartada nos autos, tal como consta, atribuindo aos
nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros. Transitada esta em
julgado, expeça-se os competentes formais de partilha e/ou carta de adjudicação. Satisfeitas as exigências legais, arquive-se
anotando-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Processo 0800501-31.2017.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca
Reqte: Boa Vista Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - Reqda: Izabela Maria Rondon de Oliveira - Felipe Augusto
Rondon de Oliveira
ADV: KAMILA REZENDE DE OLIVEIRA (OAB 22214/MS)
ADV: TABATA CAMILA DO NASCIMENTO (OAB 20838A/MS)
ADV: CRISTOPHER WAGNER VALESI (OAB 284405/SP)
ADV: SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO (OAB 149859/SP)
ADV: LUIZ LEONARDO VILLALBA (OAB 19584/MS)
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS (OAB 12574/MS)
Ante o pedido de f. 138/142 e concordância dos executados, f. 158/159, intimem-se o exequente para se manifestar, no
prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0800522-36.2019.8.12.0028 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Laides de Freitas
ADV: JOSÉ ANEZI DE OLIVEIRA (OAB 4021/MS)
Não obstante a manifestação de f. 118-121, intime-se a inventariante para esclarecer a razão de eventual pendência em
relação a parte final da decisão de f. 95.
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Processo 0800538-87.2019.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: João Pires de Camargo
ADV: KRYSTH H. F. SOUZA FRAGA JACOB DE OLIVEIRA (OAB 22981/MS)
ADV: WELLINGTON ELIAS ANTUNES (OAB 37955GO)
Vistos, etc. Considerando os termos da petição de f. 61-63, bem como a manifestação de, hei por bem declarar a extinção do
feito com resolução de mérito, nos termos dos Arts. 924, III, 925, Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Sobrevindo o decurso de prazo, arquivem-se provisoriamente pelo prazo de suspensão indicado.
Processo 0800547-54.2016.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Antes de apreciar o pleito de f. 81-82, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, providencie a atualização do
débito. Feito isso, retornem no fluxo 9005.
Processo 0800602-63.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Sergio Murilo de Brito Nogueira - Reqdo: OI S/A
ADV: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO (OAB 7676/MS)
ADV: LORAINE MATOS FERNANDES (OAB 9551/MS)
ADV: BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI (OAB 15001/MS)
ADV: MARCELO AUGUSTO MUNIZ (OAB 18191/MS)
ADV: ISABELA CAROLINA BARBOZA GONÇALVES (OAB 22315/MS)
Vistos, etc. Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir,
ressaltando, porém, que a especificação deverá ser justificada levando-se em conta à pertinência do que se pretende provar
segundo os limites objetivos da causa, sob pena de indeferimento, preclusão ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.
Processo 0800616-62.2011.8.12.0028 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Conselho Regional de Contabilidade - CRC- MS
ADV: SANDRELENA SANDIM DA SILVA (OAB 10228/MS)
ADV: TANIA CARLA DA COSTA SILVA (OAB 17109/MS)
Vistos, etc. Considerando a manifestação de f. 82, decreto a extinção da execução fiscal em razão da perda superveniente
do objeto. Reputo levantada eventual penhora efetivada em relação a este feito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimemse.
Processo 0800758-51.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Idoso
Reqte: Fermino Piccoli
ADV: BIANCA DELLA PACE BRAGA (OAB 10943/MS)
ADV: ENEY CURADO BROM FILHO (OAB 23885/MS)
ADV: HÉRICO MONTEIRO BRAGA (OAB 2008/MS)
Vistos, etc. Defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para, querendo,
apresentar resposta no prazo legal, considerando, para tanto, as hipóteses do Art. 335 do CPC, advertindo-o quanto ao teor do
Art. 344 do CPC. Inexistindo acordo e sobrevindo a resposta, tempestivamente, com ou sem documentos, abra-se vista para
o requerente apresentar eventual manifestação, sendo-lhe facultado o prazo de 15 (quinze) dias para tal desiderato, pois tal
providência prestigia os Arts. 350 e 351 do CPC, conforme o caso. Sem prejuízo, determino a realização de estudo social na
residência do requerente, devendo a assistente social do TJMS responder aos seguintes quesitos, além de outros que reputar
pertinentes: 1) Qual a renda familiar? Se nenhuma das pessoas que residem com a autora não auferem nenhum rendimento,
como fazem para sobreviver? Recebem algum tipo de auxílio? Se recebem, que tipo de auxílio? 2) Quantas pessoas vivem
no local e qual a relação de parentesco? 3) Qual a renda per capta? 4) O imóvel em que residem é próprio ou alugado?Na
residência da autora há veículos, eletrodomésticos ou outros bens que proporcionem conforto à família? Quais e quantos?
Qual sua condição de utilização e conservação? 5) Qual o valor mensal gasto com remédios ou deslocamentos a outros locais
para atendimento médico? 6) Em entrevista com a parte autora, é possível mensurar sua dependência com relação à ajuda de
terceiros para realização de atividades cotidianas? Quais atividades? 7) Outras informações que a Assistente Social entender
relevantes. Com a juntada do relatório social, manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Intimem-se
Processo 0800759-36.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Celina Moura Canepa
ADV: ETELVINA DE LIMA VARGAS (OAB 14910A/MS)
ADV: CRISTIANE DE LIMA VARGAS (OAB 7355/MS)
Vistos, etc. Defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar
resposta no prazo legal, considerando, para tanto, as hipóteses do Art. 335 do CPC, advertindo-o quanto ao teor do Art. 344 do
CPC. Inexistindo acordo e sobrevindo a resposta, tempestivamente, com ou sem documentos, abra-se vista para o requerente
apresentar eventual manifestação, sendo-lhe facultado o prazo de 15 (quinze) dias para tal desiderato, pois tal providência
prestigia os Arts. 350 e 351 do CPC, conforme o caso. Após, voltem-me conclusos para novas deliberações, notadamente
quanto às possíveis hipóteses indicadas pelo Art. 353 e seguintes do CPC. Por fim, é prudente relembrar que a autarquia
poderá exercer o direito de autotutela, caso entenda viável, razoável e proporcional rever administrativamente a situação da
requerente, levando-se em consideração a possível reavaliação dos fatos e documentos em relação ao que se pretendeu no
âmbito administrativo. Cumpra-se com a observância de que o ato de citação deverá ser instruído com cópia dessa decisão.
Processo 0800760-60.2016.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Marli Souza de Oliveira - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARIANA ALVES RODRIGUES DA ROCHA (OAB 10782A/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: LUCIANA VERISSIMO GONCALVES (OAB 8270/MS)
ADV: JANAÍNA OHLWEILER MILANI (OAB 18426B/MS)
ADV: BRUNO VINICIUS MARTINS BELENTANI (OAB 20522/MS)
ADV: VISLAINI GÉSSICA SIMÃO DE ALMEIDA (OAB 20826/MS)
Vistos, etc. Ante a informação que ocorreu a quitação do débito, declaro extinta a presente Execução/Cumprimento de
Sentença, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará judicial para
o levantamento do valor depositado, desde já, autorizo a realização via T.E.D para a conta bancária infomada f. 199. Sem custas
e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
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Processo 0800788-86.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Autor: Marcelo Santana Machado
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
A fim de justificar eventual interesse de agir, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos
indeferimento administrativo contemporâneo a propositura da demanda, haja vista que o documento de f. 35 indica que o
requerente não compareceu à realização da perícia. Feito isso, retornem no fluxo das medidas iniciais.
Processo 0800795-78.2020.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: João Fereira da Rocha
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
Vistos, etc. 1. Defiro a gratuidade processual reclamada, sem prejuízo de posterior reanálise. 2. Dispõe o art. 334, § 4º, II,
do NCPC, que a audiência de conciliação e mediação não se realizará quando for inadmitida a autocomposição. E certo que
nas ações em que figure como parte a Fazenda Pública ou seus entes, em atenção ao princípio da legalidade, os procuradores
públicos somente podem transacionar em juízo nas hipóteses em que exista autorização expressa em ato normativo.Nesse viés,
a Recomendação nº. 1, de 24 de maio de 2016, do Conselho Superior da Magistratura, possibilita ao magistrado a dispensa de
prévia audiência de conciliação ou mediação nas causas em que figurar como parte a Fazenda Pública Municipal, Estadual ou
Federal, suas autarquias e fundações, no âmbito dos processos distribuídos na Justiça Comum do Estado de Mato Grosso do
Sul. Outrossim, não se vislumbra prejuízo às partes, uma vez que a conciliação pode ser aplicada em qualquer fase no curso do
processo judicial, caso possível, consoante art. 3º, do CPC/2015. 3. Desta feita, cite-se o requerido para, querendo, responder
a ação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do CPC/2015, advertindo-o dos efeitos da
revelia. 4. Após, intime-se a parte autora para oferecimento da réplica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo
351, do CPC/2015, caso queira. Cumpra-se.
Processo 0800842-96.2013.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Reqte: MAZILDE DA TRINDADE DE CASTRO - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: EVANDRO AKIRA IOSHIDA (OAB 14005B/MS)
Vistos, etc. Tendo as partes concordado quanto ao valor devido, homologo, por sentença, os cálculos apresentados. Expeçase precatório e/ou RPV, conforme o caso. Após, com as informações, expeça(m)-se alvará(s) para levantamento do valor(es)
depositado(s) junto a Instituição Financeira informada, devendo acompanhar o(s) respectivo(s) extrato(s). Posteriori à liberação
dos valores, tornem para extinção. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800882-10.2015.8.12.0028 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Alvaneis da Silva - Herdeiro: VALDINEI DA SILVA e outros
ADV: GIL MARCOS SAUT (OAB 2671B/MS)
ADV: CAMILA REINOSO LEMOS (OAB 21009B/MS)
Ante a manifestação retro, arquivem-se os autos até ulterior manifestação da parte interessad
Processo 0800887-37.2012.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Reqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA V. BORGES MARTINS (OAB 13994A/MT)
ADV: RENATO CHAGAS CORREA MARTINS (OAB 8184A/MT)
Antes de deliberar acerca da providência de f. 308-309, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias,
providencie a atualização do débito. Feito isso, retornem no fluxo 9005.
Processo 0800899-46.2015.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Nota de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Adriana Nayara Soares dos Santos Correa e outros
ADV: ALESSANDRA GRACIELE PIROLI (OAB 12929/MS)
ADV: DAIANA PAULA NONATO FREIRE (OAB 24255A/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
ADV: MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA (OAB 16758A/MS)
Vistos, etc. Antes de apreciar o pleito de f. 252-253, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, providencie a
atualização do débito. Feito isso, retornem no fluxo 9005. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800921-02.2018.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Paulo Henrique Bessa - Reqdo: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
ADV: JOANNA BATTILANI LOUREIRO (OAB 19778/MS)
ADV: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN (OAB 7069/MS)
ADV: JULIANO JOSÉ HIPOLITI (OAB 11513/MS)
ADV: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO (OAB 15936/MS)
ADV: JAIME HENRIQUE MARQUES DE MELO (OAB 16263/MS)
I- Corrija-se a autuação a fim de se tratar de cumprimento de sentença. II- Intime-se a parte executada para que, no prazo
de 10 dias, encarte cópia integral do contrato para apreciação. Feito isso, retornem.
Processo 0800965-89.2016.8.12.0028 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Geidson Gil Ximenes - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ADV: HÉRICO MONTEIRO BRAGA (OAB 2008/MS)
Vistos, etc. Geidson Gil Ximenes devidamente qualificado na presente “Ação para conessão de amparo assistencial com
pedido de tutela antecipada” que move em face de INSS Instituto Nacional do Seguro Social -, todos suficientemente qualificados,
onde o autor menciona que é incapaz de prover o próprio sustento em virtude de deficiência mental. Diante disso, requereu a
concessão do Benefício Assistencial. Juntou documentos. Recebida a inicial, determinou-se a citação do requerido.Em
contestação a parte requerida afirmou que a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício, em
especial a miserabilidade. Requereu a improcedência do pedido. Determinou-se a produção de relatório social, os quais estão
devidamente colacionados autos, sendo que as partes se manifestaram acerca do mesmo. É o relatório. Decido. Para o deslinde
da questão posta em juízo os documentos acostados aos autos demonstram-se serem suficientes, ante a desnecessidade de
produção de outras provas, comportando julgamento antecipado do feito. Passo a apreciar o mérito propriamente dito da
controvérsia. Trata-se de Ação para concessão de amparo assistencial com pedido de antecipação de tutela movido por Geidson
Gil Ximenes contra INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), objetivando o recebimento de benefício assistencial LOAS. A
essência do presente benefício é de natureza advinda do artigo 203, V da Magna Carta, in verbis: “A assistência social será
prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social e tem por objetivos: (...) V a garantia
de um salário mínimo de benefício mensal a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
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prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. Todavia, trata-se de norma de eficácia
limitada, para a qual houve a edição da Lei nº 8.742/93, que regulamentou o benefício LOAS ao portador de deficiência e ao
idoso, cujo ato normativo transcrevo em síntese:Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I - a proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da
integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária; V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Parágrafo
único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.
Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios
e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais; V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais,
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. Art. 20. O benefício de prestação
continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou
mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. §1oPara os
efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de
deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção
da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo. § 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da
seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica. § 5º A situação de internado não prejudica o direito do
idoso ou do portador de deficiência ao benefício. § 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo
realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. § 7º Na hipótese de não existirem
serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento
ao município mais próximo que contar com tal estrutura. § 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada
pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o
deferimento do pedido. Logo, a concessão do benefício de assistência social (LOAS) requer o preenchimento dos seguintes
requisitos: I) ser portador de deficiência ou idoso com 65 anos de idade ou mais; II) não possuir meios de subsistência próprios
ou de tê-la provida por sua família, cuja renda mensal per capita seja inferior a do salário mínimo (art. 203, V, da CF; art. 20, §
3º, e art. 38 da Lei nº 8.742 de 1993) Na hipótese em exame, nota-se que a parte autora possui retardo mental, conforme laudo
pericial de f. 82 e seguintes portanto incontroverso o primeiro requisito, razão pela qual passo primeiramente a análise do inciso
II do supracitado artigo legal. Em relação ao requisito socioeconômico, de acordo com o relatório do estudo social, o requerente
reside em uma moradia alugada por seu genitor, sendo esta a única renda da familia,o critério de renda apenas define que a
renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo é insuficiente para a subsistência do idoso ou do portador de deficiência,
ou seja, o critério de aferição da renda mensal, estabelecido pelo § 3º, do art. 20, da Lei n. 8.743/1993, não impede que a
miserabilidade do requerente e de seu grupo familiar seja aferida mediante outros elementos probatórios. O critério objetivo
estabelecido no dispositivo em comento não pode restringir a abrangência do comando inscrito no art. 203, V, da Constituição
da República. Necessário observar que outros benefícios assistenciais instituídos pelo Governo Federal e demais entes
federativos estabelecem parâmetro valorativo superior a de salário mínimo como condição para a sua concessão (como para o
acesso aos programas municipais de renda familiar mínima per capta de 1/2(meio) salário mínimo e o PNAA Programa Nacional
de Acesso à Alimentação Cartão Alimentação que também considera a renda familiar de até 1/2 (meio) salário mínimo . Dessa
forma, não se justifica que, para fins de concessão do benefício assistencial - LOAS, o qual possui a mesma natureza distributiva
de renda dos demais benefícios mencionados, seja considerado hipossuficiente apenas aquele cuja renda por familiar não
exceda a (um quarto). A isso se acresce o fato de que, para a percepção dos benefícios de Cartão-Alimentação, renda mínima e
Bolsa-Família, basta a hipossuficiência, enquanto que, no benefício assistencial (LOAS), exige-se, além da hipossuficiência, a
idade avançada ou a incapacidade, o que torna mais severo o risco social do requerente. Acerca a comprovação da
hipossuficiência é certo que a família com renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é capaz de prover de
forma digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). Todavia, o legislador
não excluiu outras formas de verificação da condição de miserabilidade. A respeito da renda mensal per capta, o Supremo
Tribunal Federal, recentemente, mudou seu posicionamento a respeito do tema (RE 567985/MT), entendendo que o critério de
um quarto do salário mínimo utilizado pelo LOAS está completamente defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das
famílias, motivo pelo qual declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93. Embora
esse requisito tenha sido inicialmente declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de
Inconstitucionalidade n º 1.232-1, ele tem sido flexibilizado pela jurisprudência daquele tribunal. Nesse sentido, com o
fundamento de que a situação de miserabilidade não pode ser aferida através de mero cálculo aritmético, o STF declarou, em
18.04.2013, ao julgar a Reclamação 4.374, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, e do art. 20, §3º da
LOAS. Seguindo essa tendência foi incluído em 2015 o §11 ao art. 20 da LOAS com a seguinte redação: “§ 11. Para concessão
do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade
do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento”. Portanto, o respectivo critério de hipossuficiência
deve ser analisado caso a caso, conforme as condições sócio-econômicas da parte requerente e seus familiares. Considerando
que o grupo familiar da parte autora, bem como a renda disponível, assim como as condições de moradia entendo que restou
comprovada a miserabilidade necessária para a concessão do benefício perseguido. Do exposto, julgo procedente o pedido
inicial para o fim de conceder ao autor o benefício AMPARO SOCIAL, que será devido a partir da data do requerimento
administrativo realizado em 28 de outubro de 2015 (f. 19) Sobre os valores atrasados, incidirão juros e correção monetária, de
acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela
Resolução n.º 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, com as alterações decorrentes da Resolução n.º 267, de 2 de dezembro
de 2013, também do CJF. Assim, sobre o montante devido incidirá correção monetária de acordo com a variação do INPC (MP
316/2006 e Lei 11.430/2006) e juros moratórios correspondentes aos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1.º-F da Lei
n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), levando-se em conta as disposições da Lei n.º 12.703/2012, a qual
alterou a sistemática de juros da caderneta de poupança, estabelecendo o teto de 70% da variação mensal da SELIC, quando
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esta for igual ou inferior a 8,5% ao ano. Diante do requerimento exordial, CONCEDO a tutela de urgência para o fito de compelir
o requerimento a implantar o benefício no prazo máximo de 5 dias.. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários
advocatícios, todavia em se tratando de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, os percentuais previstos
para a fixação dos honorários sucumbenciais nos incisos I a V do parágrafo 3º do NCPC, somente serão fixados quando
liquidado o julgado, nos termos do inciso II do parágrafo 4º do mesmo diploma com observância dos limites estabelecidos nos
parágrafos 2º e 3º do art. 85 do NCPC. Custas pelo INSS, nos termos da Lei Estadual 3.779/2009, artigo 24, inciso I, §1º e 2º.
Sentença sujeita à revisão de ofício, eis que proferida em face do INSS (art. 496, I do NCPC) e de valor incerto de condenação.
Assim, ante a nova sistemática, no tocante a inexistência de Juízo de admissibilidade da apelação, em eventual interposição de
recurso, desde já, proceda-se a intimação da parte apelada para que, querendo, em 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
À contrário senso, transcorridos e inexistindo recurso, subam ao TRF para recurso voluntário. Publique-se. Registre-se. Intimese. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, mediante as cautelas de praxe e baixas de estilo. Bonito/MS, data da
assinatura digital.
Processo 0801038-32.2014.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Cirumed Comercio Ltda - Exectdo: Associação Beneficente - Hospital Darci João Bigaton
ADV: FÁBIO NOGUEIRA COSTA (OAB 8883/MS)
ADV: GIL MARCOS SAUT (OAB 2671B/MS)
Considerando o estado de pandemia ainda persiste e, à vista do interesse público sobre o privado, em que pese o crédito
existente, noto que este servirá para a manutenção dos serviços essenciais do hospital local, razão pela qual, MANTENHO a
decisão de f. 194 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se em arquivo provisório.
Processo 0801753-16.2018.8.12.0002 - Cumprimento de sentença - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou
Pensão
Autor: Arilson Queiroz de Oliveira
ADV: GILMAR JOSÉ SALES DIAS (OAB 11156/MS)
Vistos, etc. Na forma do artigo 85, §3º, I do CPC, arbitro à título de honorários 10% do valor do montante apurado. Intime-se
a exequente para que, no prazo de 10 dias, retifique os cálculos a fim de acrescentar os honorários. Após, independentemente
de nova conclusão, Intime-se o executado para cumprir o julgado, podendo apresentar impugnação, observando-se o prazo
legal, de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Inexistindo impugnação, após certificado, expeçase ofício-precatório ou RPV, conforme o caso. Com a disponibilidade dos valores, de imediato, providencie-se a liberação em
favor da parte, retornando em seguida para extinção. Cumpra-se.

2ª Vara de Bonito
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800005-60.2021.8.12.0028 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Marcos Vinicios Perlin
ADV: GIL MARCOS SAUT (OAB 2671B/MS)
ADV: JEAN MARCOS SAUT (OAB 9233/MS)
Fica o advogado do autor intimado para se manifestar nos autos nos termos do item 02 do despacho de f. 21. Prazo de 30
dias.
Processo 0800345-43.2017.8.12.0028 (apensado ao Processo 0801008-26.2016.8.12.0028) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Exeqte: Thiago Aguilera Braga - Interesdo.: Sergio Felga Junior e outro
ADV: THIAGO AGUILERA BRAGA (OAB 18259/MS)
Fica o advogado do autor intimado para ratificar o pedido de cumprimento de sentença de f. 35-36, em razão da revogação
do despacho de f. 37 e/ou manifestar o que entender de direito. Prazo de 10 dias.
Processo 0800364-83.2016.8.12.0028 (apensado ao Processo 0800599-50.2016.8.12.0028) - Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Ouro Branco Extrativismo e Comercio Ltda Epp e outros
ADV: CICERO JOAO DE OLIVEIRA (OAB 3316/MS)
ADV: LILIAM MÁRCIA LOPES PALIARIN (OAB 11829/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 20495A/MS)
Ficam os advogados das partes intimados para se manifestarem nos autos requerendo o que entender de direito. prazo de
10 dias.
Processo 0800393-65.2018.8.12.0028 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Direito de Imagem
Exeqte: Weberton Taylor Bezerra da Silva e outro
ADV: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO (OAB 15936/MS)
Fica o advogado do autor intimado para se maniefstar sobre a impugnação no prazo de 15 dias.

Juizado Especial Adjunto de Bonito
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0015/2021
Processo 0800870-30.2014.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Nota de Crédito Comercial
Autor: Alves Rodrigues-Materiais Para Construção Ltda-EPP - Reqdo: JAIRO LUGE
ADV: MARIANA ALVES RODRIGUES DA ROCHA (OAB 10782A/MS)
Diga a parte exequente, prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão de f. 136.
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA LAMPERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAURA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0000879-20.2017.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Exeqte: Luiz Eduardo da Silva Santos - Exectdo: Editora e Distribuidora Educacional S/A
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: VALDEIR BRUNO NARDIN (OAB 413872/SP)
Vistos, etc. Intime-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, para retificar a planilha de débitos atualizados, retirando
os honorários sucumbências incabíveis, tendo em vista que já foram pagos. Após, intime-se o executado para comprovar o
pagamento do valor referente a multa diária fixada. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0002168-85.2017.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Mercedes Martins Menezes - Exectda: Luciane Pereira da Silva
ADV: LUIZ MANZIONE (OAB 4146B/MS)
ADV: OSMAR PRADO PIAS (OAB 7837/MS)
ADV: CAMILA REINOSO LEMOS (OAB 21009B/MS)
Ante os bens nomeados à penhora, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste interesse. Após,
em sendo positivo, expeça-se mandado de avaliação e entrega, retornando em seguida.
Processo 0800855-22.2018.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Reqte: Maria Helena Pereira de Carvalho - Reqdo: João Batista Acosta Lobo
ADV: CELIA MARIA ZACHARIAS (OAB 4691/MS)
Diga a parte exequente, prazo de 05 (cinco) dias, sobre o auto de penhora e avaliação de f. 38 e certidão de f. 39.
Processo 0800988-64.2018.8.12.0028 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Josué Silveira
ADV: MAXWELL CASANOVA AZARIAS (OAB 22526/MS)
Vistos, etc. Ante da declaração da Organização Mundial da Saúde OMS, de 11 de março de 2020, acerca da pandemia
causada pelo COVID-19, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de
30 de janeiro de 2020; a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação
de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de
2020, bem como considerando as Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020; 314, de 20 de abril de 2020, e 318, de 7 de maio
de 2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e determinações do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso
do Sul na Portaria n. 1746/2020, a qual veda a realização de audiência com presença física de vítimas, testemunhas; além das
diversas unidades da federação que determinaram medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown),
bem como de distanciamento social e, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se
assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de todos. E, ainda,
considerando que não há possibilidade de se prever quando as atividades judiciais voltarão à normalidade, aliado ao fato que
o presente feito é de competência do Juizado Especial, o qual é norteado pelos princípios da celeridade e informalidade, bem
como considerando as alterações da Lei 13.994 de 24 de abril de 2020 que permitiu em seu art. 1 a possibilidade de conciliação
não presencial no âmbito dos Juizados Especiais, hei por bem, indeferir o pedido de f. 165/166 e excepcionalmente, autorizar
a escrivania designar nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual será realizada por meio de
videoconferência, com a utilização dos meios tecnológicos postos à disposição pelo TJMS.
Processo 0801003-33.2018.8.12.0028 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Instituto Rhema Educação-ltda
ADV: GRASIÉLA MACIAS NOGUEIRA (OAB 34051/PR)
Intimação da parte exequente para que informe o ato executório específico que pretende para a satisfação da obrigação,
e, se for o caso, apresente planilha com o valor atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e
arquivamento do feito.

Caarapó
1ª Vara de Caarapó
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0001642-07.2020.8.12.0031 (apensado ao Processo 0001366-73.2020.8.12.0031) - Ação Penal de
Competência do Júri - Homicídio Qualificado
Autor: Ministério Público Estadual - Ré: Miquela Mendonça Lima e outros
ADV: CÁSSIO DE SOUZA (OAB 21098/MS)
I Quanto ao réu Uéliton Duarte, intime-se o causídico informado à f. 264, via DJ, para apresentação de resposta no prazo
legal. Não se manifestando no prazo, intime-se o réu pessoalmente para, querendo, constituir novo patrono e apresentar
resposta à acusação no prazo de 10 dias, observando que, não o fazendo, passará a ser assistido pela Defensoria Pública, à
qual deverá o processo ser remetido. II Quanto ao réu Luccas Santana, aguarde-se a carta precatória de citação. III - O pedido
de f. 282 será analisado quando e se houver requerimento de complementação do rol de testemunhas posteriormente.
Processo 0800109-82.2017.8.12.0031 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Pedro Domingos da Silva
ADV: DOUGLAS DA SILVA CARDOSO (OAB 20468/MS)
Manifeste a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do ofício de fls. 261/276. juntado nos presentes autos,
requerendo o que de direito.
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Processo 0801109-15.2020.8.12.0031 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Gabriel Chimenes - Exectdo: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
Manifeste-se, a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do comprovante juntada nestes autos (fl 192/193).
Processo 0802040-18.2020.8.12.0031 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Rafael dos Santos Macedo - Reqdo: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Manifeste-se, o(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e documentos juntados nestes autos.
Processo 0802351-43.2019.8.12.0031 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Ana Aparecida dos Santos - Reqdo: Banco Votorantim S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Manifestem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do ofício juntado nos presentes autos, requerendo o que de
direito.
Processo 0802412-64.2020.8.12.0031 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Rosalino Bernal - Reqdo: Banco Votorantim S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Manifeste-se, o(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e documentos juntados nestes autos.

2ª Vara de Caarapó
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000505-87.2020.8.12.0031 (apensado ao Processo 0000457-31.2020.8.12.0031) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Robson Rogério de Lima - Willian Almeida Pimentel
ADV: WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA (OAB 23029/MS)
ADV: MARCELO CALDAS PIRES SOUZA (OAB 14421A/MS)
ADV: FLÁVIO DE ARAUJO (OAB 14676/MS)
Sentença de fls. 552-577: “Posto isto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: A)
condenar o réu Robson Rogério de Lima pela prática do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, a pena definitiva de 3
(três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa; B) condenar o réu Robson Rogério de Lima pela prática do delito
previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 (fatos 02 a 08), a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão, além de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa; C) condenar o réu Robson Rogério de Lima pela prática do
delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 (fatos 09 e 10), a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte
e cinco) dias de reclusão, além de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa; D) reconhecer o concurso material de crimes e, na
forma do artigo 69, do Código Penal, determinar a soma das penas impostas; E) fixar o valor do dia-multa no equivalente a 1/30
do salário-mínimo; F) condenar o réu Willian Almeida Pimentel pela prática do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, a
pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa; G) condenar o réu Willian Almeida Pimentel
pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 (fatos 02 a 08), a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão,
além de 500 (quinhentos) dias-multa; H) condenar o réu Willian Almeida Pimentel pela prática do delito previsto no artigo 33,
da Lei 11.343/06 (fatos 11 e 12), a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; I) reconhecer o
concurso material de crimes e, na forma do artigo 69, do Código Penal, determinar a soma das penas impostas; J) fixar o valor
do dia-multa no equivalente a 1/30 do salário-mínimo;”.
Processo 0000686-88.2020.8.12.0031 (apensado ao Processo 0003632-54.2020.8.12.0800) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Francisco Faria Filho - Thaluana Ribeiro da Silva - Rafael José da Silva Ribeiro
ADV: CRISTIANO ALVES PEREIRA (OAB 23065/MS)
ADV: MARCO ANTONIO OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 21728/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Sentença de fls. 507/520:”Diante do exposto e mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente denúncia para: I)
condenar Francisco Faria Filho e Rafael José da Silva Ribeirot, nas penas do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei n.º 11.343/2006; II) absolver Thaluana Ribeiro da Silva da imputação do artigo 33 c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º
11.343/2006, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; III) absolver Rafael José da Silva Ribeiro da
imputação do artigo 329 do Código Penal, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”.
Processo 0001558-06.2020.8.12.0031 (apensado ao Processo 0001520-91.2020.8.12.0031) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Grave
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Sérgio Ferreira da Silva - Vítima: Pedro Lopes
ADV: GILBERTO FRANCISCO DE CARVALHO (OAB 4763/MS)
Intime-se o procurador da parte ré, da decisão de fls. 128-131, bem como da audiência de instrução e julgamento, designada
para o dia 10/02/2021, às 15h30min, que será realizada por videoconferência, pela plataforma MICROSOFT TEAMS devendo,
no dia e hora designados, utilizarem o seguinte link de acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ND
E1MGE4MDctMjY2Yi00MzI4LWJhMWItN2I0OWQxOWExZWMy%40thread.v2/0?c ontext=%7b%22Tid%22%3a%226374526d7bd1-4665-85b6- b28a09f5a6c8%22%2c%22Oid%22%3a%22267b3f49-2dae-4512-bc58-89c6224386cb%22%7d , e aguarde
ser autorizado a participar, devendo informar o número do “whatsapp” para o envio do link da sala da videoconferência.””Fica,
ciente ainda, de que necessitando de maiores informações ligar no Fórum local número (67)3453-1369.” Teor da Decisão: “I - A
denúncia foi recebida e o acusado, regularmente citado, respondeu à acusação. Todavia, as alegações constantes da resposta
à acusação não ensejam a absolvição sumária (CPP, art. 397), razão pela qual determino o prosseguimento da ação penal com
a necessária produção de prova, designando, para tanto, o DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 15:30H, para a realização
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da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão inquiridas a vítima, se existente, a(s) testemunha(s) e,
em seguida, interrogado o acusado. Considerando que o plantão extraordinário, decorrente da pandemia do COVID-19, foi
sucedido Plano de Biossegurança do TJMS, o qual, nas duas primeiras fases, proíbe a prática de atos presenciais, salvo
em situações urgentes, não sendo possível prever quando será possível retornar à normalidade, bem como o fato de que as
audiências virtuais estão sendo realizadas de modo eficiente, diminuindo custos e perda de tempo para todos os envolvidos,
o ato designado neste feito será realizado por videoconferência. Todavia, em razão do Eg. TJMS ainda não ter definido qual
será a plataforma que será utilizada a longo prazo, as partes, testemunhas, advogados, membros do Ministério Público ou
da Defensoria Pública serão informados, com antecedência, por mensagem pelo whatsapp, bem como por certidão que será
juntada aos autos, a respeito do aplicativo que será utilizado para a audiência virtual, bastando apenas que estejam disponíveis
no horário e possuam computador ou aparelho de telefonia celular com câmera e internet de boa qualidade.”
Processo 0002875-25.2009.8.12.0031 (031.09.002875-0) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exeqte: Maria Lea Ferreira Lins - Exectdo: Espólio de Aureliano Severo Lins - Curadora: Amelia Maria Ferreira Lins
ADV: CICERO ALVES DA COSTA (OAB 5106/MS)
ADV: CRISTIANO KURITA (OAB 8806/MS)
ADV: JOSÉ ELNÍCIO MOREIRA DE SOUZA
ADV: IVAN ALVES CAVALCANTI (OAB 13164/MS)
Requeira a parte autora o que de direito no prazo de 15 dias, dando regular andamento ao feito.
Processo 0800387-78.2020.8.12.0031 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios
em Execução Contra a Fazenda Pública
Exeqte: Marcelo Rodrigues Silva
ADV: MARCELO RODRIGUES SILVA (OAB 9415/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento ao(s) alvará(s) judicial(is) lavrado(s) à(s) f(s). 40, o(s)
qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).
Processo 0801087-93.2016.8.12.0031 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Salário-Maternidade
Exeqte: Ester Martinez
ADV: MILTON JUNIOR LUGO DOS SANTOS (OAB 20667/MS)
ADV: RONI VARGAS SANCHES (OAB 18758/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento ao(s) alvará(s) judicial(is) lavrado(s) à(s) f(s). 150, o(s)
qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).
Processo 0801619-33.2017.8.12.0031 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Salvino José Aguirre Arevalo
ADV: MARCELO RODRIGUES SILVA (OAB 9415/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento ao(s) alvará(s) judicial(is) lavrado(s) à(s) f(s). 200, o(s)
qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).
Processo 0802132-64.2018.8.12.0031 - Inventário - Inventário e Partilha
Autora: Jandira Garcia de Oliveira e outro
ADV: ANDREIA CARLA LODI (OAB 9021/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento do(s) formal de partilha lavrado(s) à(s) f(s). 68, o(s)
qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).
Processo 0802453-41.2014.8.12.0031 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Exeqte: Ruth Batista Pereira
ADV: EMÍLIO DUARTE (OAB 9386/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento ao(s) alvará(s) judicial(is) lavrado(s) à(s) f(s). 321/322,
o(s) qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).
Processo 0802892-47.2017.8.12.0031 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Exeqte: Dalva Parra
ADV: IVAN ALVES CAVALCANTI (OAB 13164/MS)
ADV: JOSE ELNICIO MOREIRA DE SOUZA (OAB 6275/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento ao(s) alvará(s) judicial(is) lavrado(s) à(s) f(s). 225/226,
o(s) qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).
Processo 0803846-59.2018.8.12.0031 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Maria Aparecida de Almeida Oliveira
ADV: MARCELO RODRIGUES SILVA (OAB 9415/MS)
Intima-se a parte autora para que promova o imediato cumprimento ao(s) alvará(s) judicial(is) lavrado(s) à(s) f(s). 127/129,
o(s) qual(is) pode(m) ser acessado(s) e impresso(s) através do Portal do TJMS na internet (e-SAJ).

Camapuã
1ª Vara de Camapuã
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800256-18.2019.8.12.0006 (apensado ao Processo 0800985-44.2019.8.12.0006) - Outros procedimentos de
jurisdição voluntária - Levantamento de Valor
Reqte: João Domingos Gonçalves
ADV: ALESSANDRO CONSOLARO (OAB 7973/MS)
Manifeste-se a parte autora, bem como o Ministério Público, no prazo de dez dias, acerca do petitório e documentos de f.
86/90.
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Processo 0800401-40.2020.8.12.0006 (apensado ao Processo 0800339-97.2020.8.12.0006) - Procedimento Comum
Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Eliseu Ujacov Nogueira e outros - Réu: R2 Construtora e Incorporadora Ltda
ADV: ANA PAULA SILVA DE SOUZA (OAB 11007/MS)
ADV: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (OAB 7602/MS)
Despacho de f. 528: Deixo de receber os embargos opostos às f. 524/525, pois tal recurso não é cabível em face de
despacho. Porém, a fim de analisar todas as teses postas em Juízo, esclareço que o despacho de f. 526 foi proferido em
atenção ao pedido de f. 522 que justificou a juntada da petição de f. 521 e postulou pela produção de prova testemunhal. Desta
forma, mantenho o despacho de f. 523. Despacho de f. 529: Em tempo, em complemento ao despacho de f. 528, determino a a
reunião dos processos n. 0801009-38.2020.8.12.0006 e n. 0812224-26.2020.8.12.0001 para julgamento conjunto e, assim, que
se evitem decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC. Proceda-se o apensamento ao feito mais
antigo.
Processo 0800630-34.2019.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Márcia Cristina Alves - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
Fica a parte apelada intimada à apresentar suas contrarrazões no prazo legal.
Processo 0801028-15.2018.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Réu: S.L.M.O.L.
ADV: DORVIL AFONSO VILELA NETO (OAB 9666/MS)
ADV: FLAVIO FREITAS SILVA (OAB 17603/MS)
Designo audiência em continuação para o dia 31/03/2021, às 13h15, a qual será realizada por meio virtual (“Microsoft
Teams”). Destaco que as testemunhas serão intimadas por seus respectivos advogados, devendo os mesmos informarem nos
autos os números de telefones das mesmas.
Processo 0801162-42.2018.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autora: Daiana da Silva Rocha - Réu: Bruno Cunha Rodrigues - Localiza Rent a Car S.A. - Denunciado: Bradesco Auto/RE
Companhia de Seguros
ADV: GUILHERME GRASSI DE MATOS (OAB 335791/SP)
ADV: CAMILA CEOLIN LIMA (OAB 152308/MG)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: ALEX SANDRO PACHECO ROCHA (OAB 18847/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
Vistos etc. Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de
nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição
do juízo. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das
respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art.
517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Int. Camapuã, 03 de
dezembro de 2020 Fábio Henrique Calazans Ramos Juiz de Direito
Processo 0801289-09.2020.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Odil Mendonça
ADV: ANA PAULA SILVA DE SOUZA (OAB 11007/MS)
Considerando que o demandado foi citado e quedou-se inerte, decreto, com fundamento no art. 344, CPC, sua revelia.
No mais, diga a parte autora, em dez dias, se concorda com o julgamento antecipado da demanda ou se reputam essencial
a elucidação de algum fato por meio de provas documentais ou testemunhais a serem produzidas em audiência. Neste último
caso, indicando qual fato considera ainda não elucidado, sob pena de indeferimento.
Processo 0801424-89.2018.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Cleuza Benitez de Carvalho
ADV: MAURA GLORIA LANZONE (OAB 7566B/MS)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a implantar o benefício auxíliodoença à autora, desde a data do realização da perícia judicial (f. 401/409) até sua total recuperação para o exercício de sua
atividade habitual, comprovada por meio de perícia, pelo período mínimo de 6 meses a contar da perícia de f. 473/475, devendo
a verba ser calculada nos termos do artigo 61, da Lei nº 8.213/91. Requisite-se o pagamento dos honorários periciais em favor
do Perito Judicial, caso ainda não tenha sido requisitado. De outra banda, os elementos de convicção coligidos permitem a
verificação da verossimilhança do pedido. O benefício tem natureza alimentar razão pela qual deve ser implementado com a
maior brevidade possível a fim de proporcionar à autora uma vida condigna. Assim sendo e com fundamento nos artigos 300
e 497, ambos do Código de Processo Civil, antecipo um dos efeitos da tutela para determinar ao Instituto Nacional do Seguro
Social que no prazo de 30 (trinta) dias implemente a decisão de forma a implantar o benefício auxílio-doença, sob pena de
pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, após o lapso indicado acima e limitada
a 30 dias. Desta decisão, intime-se o requerido através da Agência da Previdência Social responsável pelo atendimento às
demandas Judiciais (APSADJ). Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios à patrona da autora em 10% do valor
da condenação, excluídas as parcelas de aposentadoria vincendas após a prolação desta sentença, nos termos do artigo (artigo
85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil/2015) e Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. As parcelas vencidas devem
ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e ainda de acordo
com a Súmula n° 148 do E. STJ e n° 08 do TRF 3, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da
questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Quanto aos juros moratórios, incidem a partir da citação, de uma única vez e pelo
mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado na Lei 11.960/2009, art. 5º. Isenta a
autarquia previdenciária do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4º, I, da Lei Federal nº 9.289/96. Na forma
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do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta esta fase processual com resolução do mérito. Nos moldes do
artigo 496, § 3º, desse mesmo diploma legal, deixo de determinar a remessa necessária à superior instância. P.R.I. Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
Processo 0801604-37.2020.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: C.C.S.
ADV: GUILHERME ASCURRA NETO (OAB 19568/MS)
ADV: ABADIO BAIRD (OAB 12785/MS)
A respeito da contestação apresentada, fica a parte autora intimada, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801831-27.2020.8.12.0006 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 16655A/MS)
Fica o advogado do autor devidamente intimado para, recolher indenização do Oficial de Justiça, acessando o Portal E-Saj
site do Tribunal de Justiça/MS, e retirando a guia para o devido recolhimento.
Processo 0801865-07.2017.8.12.0006 (apensado ao Processo 0550241-98.1997.8.12.0006) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Jose Batista de Medeiros e outro - Exectdo: Luiz Américo Lima Paradiso e outro
ADV: VIRGILIO FERREIRA DE PINHO NETO (OAB 15422/MS)
ADV: ANA CRISTINA DA MOTTA GESSI (OAB 10223/MS)
ADV: LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA (OAB 9498/MS)
ADV: ANA PAULA IUNG DE LIMA (OAB 9413/MS)
Fica o advogado do autor devidamente intimado para, no prazo de 05 dias, recolher indenização do Oficial de Justiça,
acessando o Portal E-Saj site do Tribunal de Justiça/MS, e retirando a guia para o devido recolhimento, para posterior envio do
mandado à Central.”

2ª Vara de Camapuã
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800030-76.2020.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Edna Faria de Souza - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE)
ADV: CAIO MORENO RODRIGUES SAMPAIO (OAB 17029/MS)
ADV: LETICIA DEBOVI CARVALHO (OAB 23180/MS)
ADV: ANA PAULA SILVA DE SOUZA (OAB 11007/MS)
Ficam as partes na pessoa de seus patronos intimadas da sentença de fls. 294/301. Ante o exposto, e o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente presente ação para o fim de: I declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando, por conseguinte, o imediato cancelamento dos descontos
no benefício previdenciário da parte autora, confirmando, assim, a tutela antecipada concedida às f. 23/25. II - condenar a
parte requerida na restituição à parte autora dos valores debitados indevidamente em seu benefício previdenciário, a título
de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, atualizado pelo IGPM a partir do desconto indevido e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Em relação ao ônus da sucumbência, fixo a verba honorária devida
em 10% (dez por cento) sobre o valor o valor atualizado da causa (NCPC, Art. 85, § 2º). Assim, tendo em vista que ambas as
partes decaíram dos seus pedidos e defesa, ponderando-se o decaimento, a parte autora arcará com 50% daquele valor e a
parte demandada suportará 50% daquela quantia, vedada a compensação das verbas honorárias de acordo com o previsto
no § 14, do artigo 85, do mesmo código. Na mesma proporção, condeno as partes ao pagamento das custas processuais.
Todavia, suspendo a cobrança de tais verbas (custas e honorários advocatícios) em relação à parte autora, em razão de sua
hipossuficiência (Art. 98, § 3º, NCPC). Como corolário natural, declaro extinta a presente fase processual, com resolução do
mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e,
certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.
Processo 0800474-80.2018.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Moises Galdino de Oliveira
ADV: GIOVANNA CONSOLARO (OAB 16035/MS)
Fica a parte autora, na pessoa de seu patrono, intimada dos comprovantes de pagamentos de fls. 266/267, e, para que
informe os dados bancários dos beneficiários, conforme portaria 1732 de 01/04/2020, para transferência eletrônica, no prazo
legal.
Processo 0800568-28.2018.8.12.0006 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autor: Aderaldo Maria de Oliveira - Réu: Maldonado & Duailibi LTDA
ADV: EDSON DE SABOYA SILVA JUNIOR (OAB 12009/MS)
ADV: MAURICIO DUAILIBI (OAB 2538/MS)
ADV: LENIS CAVALCANTE DAVI (OAB 20389/MS)
Ficam as partes na pessoa de seus patronos intimadas do despacho de fls. 95. I - Tendo em vista que a realização dos atos
presenciais não urgentes, em regra, continuam suspensos (Port. 1.870/2020) e, ainda, o atual cenário mundial e o alto grau de
contágio e de mortalidade que continuam a assolar nosso país em virtude da COVID-19, determino a realização da audiência
através de videoconferência, por intermédio da plataforma “Microsolt Teams”, como única opção de resguardo às partes contra
atraso processual ainda maior. Esclareço que para participar da audiência as partes, testemunhas e advogados deverão no dia e
horário designados, preferencialmente com antecedência de cinco minutos, acessar o link https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/ e entrar na sala virtual de Audiências da 2ª Vara de Camapuã. II - Assim, designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 31/03/2021, às 16:00 horas; III - Intimem-se as partes, pessoalmente, a fim de prestarem depoimento
pessoal, sob pena de confissão; IV - Fixo o prazo comum de 10 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas (art.
357, §4º NCPC); V - Intimem-se os advogados de que, nos termos do art. 455 caput e §§ do NCPC, “cabe ao advogado da parte
informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação
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do juízo”, bem como para que atente para as consequências da falta desta providência, conforme previsto nos parágrafos
daquele dispositivo; VI - A intimação pelo Cartório Judicial deve ser realizada nas seguintes hipóteses: “I - for frustrada a
intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol
de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo
em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for
uma daquelas previstas no art. 454.” (NCPC, Art. 455, § 4º). VII Demais intimações e providências para a realização do ato.
Processo 0800633-52.2020.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Julio Cesar dos Santos Porto
ADV: MARIA MARGARIDA CABRAL NICÁCIA (OAB 12289/MS)
ADV: DENIS RICARTE GRANJA (OAB 13509/MS)
Fica a parte autora, na pessoa de seu patrono intimada para manifestar sobre a contestação de fls. 92/108, no prazo de 15
dias.
Processo 0801083-63.2018.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Celso Ferreira de Vasconcelos - Ré: Olinda Rezende Nogueira
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: ELIAS PEREIRA DE SOUZA (OAB 3454/MS)
Fica a parte autora, na pessoa de seu patrono intimada do despacho de fls. 204. Vistos, etc... I - Tendo em vista que a
realização dos atos presenciais não urgentes, em regra, continuam suspensos (Port. 1.870/2020) e, ainda, o atual cenário
mundial e o alto grau de contágio e de mortalidade continua a assolar nosso país em virtude da COVID-19, determino a
realização da audiência através de videoconferência, por intermédio da plataforma “Microsolt Teams”, como única opção de
resguardo às partes contra atraso processual ainda maior. Esclareço que para participar da audiência as partes, testemunhas e
advogados deverão no dia e horário designados, preferencialmente com antecedência de cinco minutos, acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e entrar na sala virtual de Audiências da 2ª Vara de Camapuã. II - Assim, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2021, às 13:30 horas; III - Intimem-se as partes, pessoalmente, a fim de
prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão; IV - Intimem-se os advogados de que, nos termos do art. 455 caput e §§
do NCPC, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo”, bem como para que atente para as consequências da falta desta providência,
conforme previsto nos parágrafos daquele dispositivo; V - A intimação pelo Cartório Judicial deve ser realizada nas seguintes
hipóteses: “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da
repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela
Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.” (NCPC, Art. 455, § 4º). VI Demais intimações e
providências para a realização da audiência.
Processo 0801298-05.2019.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: José Bernardo - Reqdo: Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito LTDA
ADV: ANA PAULA SILVA DE SOUZA (OAB 11007/MS)
ADV: NEYIR SILVA BAQUIÃO (OAB 129504/MG)
Fica a parte autora, na pessoa de seu patrono, intimada do despacho de fls. 161, assim transcrito: “Vistos, etc... I Oficiese ao Banco Bradesco S/A, agência local (com cópia dos documentos juntados às f. 67/68), solicitando informações se houve
ou não o pagamento das faturas do cartão de crédito em questão relativas ao período de 30/10/2017 a 30/01/2018, conforme
requerido pela parte demandada à f. 159. II De resto, a hipótese dos autos requer a designação de audiência de instrução e
julgamento. Com essa finalidade vem-se aguardando com os autos conclusos na expectativa de que se regularize a possibilidade
de realização de atos presenciais, atualmente vedados em razão da Pandemia do Covid-19, para os casos não urgentes.
Porém, como se sucedem as providências de suspensão dos atos processuais presenciais (vide Port. 1.726/2020; 1.746/2020
e Port. 1.756/2020 e seguintes), tudo em decorrência da pandemia do Covid-19 e a impossibilidade de prever o seu término,
determino a nova conclusão apenas após a normalização dos trabalhos presenciais, para a re/designação de audiência, caso
não haja manifestação das partes em sentido diverso. I-se. Cumpra-se.”
Processo 0801362-78.2020.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Indenização Trabalhista
Reqte: Valdevete Machado da Silva Assis
ADV: MARIAMA DE OLIVEIRA MATEUS (OAB 19902/MS)
Fica a parte autora, na pessoa de seu patrono intimada da decisão de fls. 153. Vistos, etc... I A preliminar de falta de
interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo, deduzida na contestação, não merece acolhimento. Isto porque a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura a todo cidadão buscar junto ao Judiciário seus direitos. Ademais,
na espécie, não há necessidade de esgotamento da via administrativa para viabilizar a parte acesso à esfera judicial. De outra
banda, ainda que ausente o pedido administrativo, não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que a parte demandada
apresentou contestação insurgindo-se contra o mérito, o que implementou, de forma superveniente, o interesse de agir da parte
autora, haja vista a resistência à pretensão inicial. Portanto, rejeito a preliminar.II - Digam as partes, em dez dias, se concordam
com o julgamento antecipado do mérito, ou se reputam essencial a elucidação de algum fato por meio de provas a serem
produzidas em audiência. Neste último caso, indicando qual fato consideram ainda não elucidado, sob pena de indeferimento.
I-se. Cumpra-se.
Processo 0801475-03.2018.8.12.0006 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: L.R.F. - Réu: H.H.O.P.
ADV: MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA (OAB 18872A/MS)
ADV: WILSON TADEU LIMA (OAB 9502/MS)
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: MOACIR FRANCISCO RODRIGUES (OAB 3895B/MS)
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
Ficam as partes na pessoa de seus patronos intimadas do despacho de fls. 109. Vistos, etc... I - Tendo em vista que a
realização dos atos presenciais não urgentes, em regra, continuam suspensos (Port. 1.870/2020) e, ainda, o atual cenário
mundial e o alto grau de contágio e de mortalidade que continuam a assolar nosso país em virtude da COVID-19, determino
a realização da audiência através de videoconferência, por intermédio da plataforma “Microsolt Teams”, como única opção de
resguardo às partes contra atraso processual ainda maior. Esclareço que para participar da audiência as partes, testemunhas e
advogados deverão no dia e horário designados, preferencialmente com antecedência de cinco minutos, acessar o link https://
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www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ e entrar na sala virtual de Audiências da 2ª Vara de Camapuã. II - Assim, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 30/03/2021, às 13:30 horas; III - Intimem-se as partes, pessoalmente, a fim de
prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão; IV - Intimem-se os advogados de que, nos termos do art. 455 caput e §§
do NCPC, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo”, bem como para que atente para as consequências da falta desta providência,
conforme previsto nos parágrafos daquele dispositivo; V - A intimação pelo Cartório Judicial deve ser realizada nas seguintes
hipóteses: “I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela
parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da
repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela
Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.” (NCPC, Art. 455, § 4º). VI Demais intimações e
providências para a realização do ato.

Juizado Especial Adjunto de Camapuã
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0000787-06.2020.8.12.0006 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Exeqte: Eriko Silva Santos
ADV: MANOEL HENRIQUE BARBOSA LEZA (OAB 23062/MS)
Intimação da parte exequente para que, em cinco dias, informe o endereço atual da parte executada, em razão da certidão
de p. 23
Processo 0800475-94.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Paulo Ferdinando Montagna EIRELI
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
Intimação da parte autora: “Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o Autor apresentar endereço atualizado do Requerido
para citação. Às providências.”
Processo 0800642-14.2020.8.12.0006 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
Exectdo: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
Intimação para, na forma do art. 523, § 1º do CPC/2015, no prazo de 15 dias, o executado, efetuar o pagamento ao credor
do débito atualizado, sob pena de ser o montante da condenação acrescido de multa de 10%, ficando cientificado ainda de que,
decorrido o prazo sem cumprimento da presente intimação, será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os
atos de expropriação.
Processo 0800831-89.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Neuza Pereira da Costa
ADV: EDSON GAMA DA SILVA (OAB 25380/MS)
Intimação da parte requerente para que, em dez dias, querendo, apresente suas contrarrazões.
Processo 0800834-78.2019.8.12.0006 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
Exectdo: Banco do Brasil S.a.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Intimação da parte requerida acerca da petição de p. 308-309
Processo 0801370-55.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Manoel Henrique da Silva - ME
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
Intimação da parte exequente: “Para análise do pedido de f. 28, intime-se a parte autora para, no prazo de dez dias, informar
o número do CPF da requerida.’
Processo 0801373-44.2019.8.12.0006 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: França Comércio e Representação Ltda - ME
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
Intimação da parte exequente: “Junto aos autos telas extraídas do sistema SISBAJUD e determino a intimação da parte
autora para promover o regular andamento do feito em dez dias.”
Processo 0801423-07.2018.8.12.0006 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exectda: Alexsandra Pinto da Silva
ADV: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS DE FARIA (OAB 7201/MS)
Manifeste-se a parte executada, no prazo de quinze dias, acerca do petitório de f. 162/166.
Processo 0801458-93.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Andréa Paulucio da Cruz
ADV: LUANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA CAMERA (OAB 24956/MS)
ADV: ALEX SANDRO PACHECO ROCHA (OAB 18847/MS)
Intimação da parte autora acerca da petição do requerido de p. 128-129
Processo 0801651-11.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: José Luiz Correa - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
Intimação da parte requerente, por meio de seu patrono, para que fique ciente e compareça na audiência designada, conforme
certidão de p. 27: Conciliação Data: 09/03/2021 Hora 14:15 Local: Sala padrão - Juizado Especial Adjunto Situacão: Pendente,
sob pena de extinção do feito e pagamento das custas processuais. Fica intimado da Decisão de p. 25-26:”Diante do exposto,
DEFIRO a antecipação de um dos efeitos da tutela, para determinar que empresa requerida, em 05 (cinco) dias, se abstenha de:
a) incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em relação à dívida referente a presente demanda, ou caso
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já tenha efetuado a inclusão, que retire no mesmo prazo, até ulterior deliberação; e b) interromper o fornecimento de energia
elétrica a unidade consumidora da requerente nº. 10/3410911-6, tudo sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
limitada a 30 (trinta) dias. Desde já, tratando-se, aparentemente, de relação jurídica de consumo e havendo verossimilhança das
alegações constantes da inicial, defiro a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC. “
Processo 0801843-41.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança indevida de ligações
Reqte: Reginy Rodrigues Ramires Capitanio
ADV: WELLINGTON MIRANDA CABRAL (OAB 18373/MS)
Intimação da parte requerente, por meio de seu patrono, para que fique ciente e compareça na audiência, por
videoconferência, designada: Conciliação Data: 09/03/2021 Hora 17:00 Local: Sala padrão - Juizado Especial Adjunto Situacão:
Pendente, sob pena de extinção do feito e pagamento das custas processuais. Fica intimado da Decisão de p. 35-36:”Ante o
exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada na exordial para o fim de determinar que a requerida restabeleça o fornecimento
do sinal telefônico da linha nº (67) 99626-0493 e 99911-1318, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária
de R$ 200,00 (duzentos reais), esta limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias.”
Processo 0801851-18.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Barbara Eliza Rodrigues
ADV: ALEX SANDRO PACHECO ROCHA (OAB 18847/MS)
Manifeste-se a parte autora, no prazo de dez dias, acerca das informações de f. 88.
Processo 0801862-47.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Agropecuária Santa Edwiges Ltda.
ADV: ESTELLA GISELE BAUERMEISTER OLIVEIRA TALISIN (OAB 9020/MS)
ADV: SILVIO ERNESTO RANIER GOMES (OAB 18135/MS)
Intimação da parte autora: “Tendo em vista o quanto disposto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, faculto à parte autora
manifestar-se, no prazo de dez dias, sobre possível ilegitimidade para propor a presente demanda (f. 26/27), haja vista que a Lei
nº 9.099/95 dispõe em seu art. 8ª, §1º, a admissibilidade de propor ações nos Juizados Especiais.”
Processo 0801867-69.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Aparecido Rodrigues Pereira
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
Intimação da parte requerente, por meio de seu patrono, para que fique ciente e compareça na audiência designada:
Conciliação - Videoconferência Data: 18/02/2021 Hora 17:00 Local: Sala padrão - Juizado Especial Adjunto Situacão: Pendente,
sob pena de extinção do feito e pagamento das custas processuais. Fica intimado da Decisão de p. 20-21:”Destarte, defiro a
liminar pleiteada, a fim de determinar à parte demandada: a) a suspensão de eventual protesto a ser realizado em nome da
parte autora; b) proceda a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito; c) abstenha-se em protestar e
negativar o nome do autor pela conta vencida no mês de maio de 2020; d) abstenha-se em suspender o fornecimento de energia
elétrica da unidade consumidora nº 10/242349-9, em relação aos débitos discutidos no presente feito, sob pena de multa diária
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a 30 dias.”
Processo 0801868-54.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Nayana Mazuchin da Silva
ADV: RONALDO MIRANDA DE BARROS (OAB 7935/MS)
ADV: SUELI CONEGUNDES DA SILVA (OAB 20162/MS)
Intimação da parte autora: “Tendo em vista o quanto disposto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, faculto à parte autora
manifestar-se, no prazo de dez dias, sobre possível impedimento legal para o processamento da demanda, haja vista que a Lei
nº 9.099/95 veda expressamente a possibilidade das empresas públicas da União figurarem como parte no Juizado Especial
(Art. 8º). Ademais, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as
causas em que as autarquias federais ou empresas públicas federais forem partes, como é o caso da Caixa Econômica Federal
CEF.’
Processo 0801874-61.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Patrick Joseph Suriano Lemes
ADV: EDSON GAMA DA SILVA (OAB 25380/MS)
Intimação da parte autora, para no prazo de cinco dias, acostar aos autos, comprovante de pagamento da fatura vencida no
mês de janeiro do corrente ano.
Processo 0801885-90.2020.8.12.0006 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Gisele Gonçalves Bogarim
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
Intimação da parte requerente, por meio de seu patrono, para que fique ciente e compareça na audiência designada:
Conciliação - Videoconferência Data: 18/02/2021 Hora 17:15 Local: Sala padrão - Juizado Especial Adjunto Situacão: Pendente,
sob pena de extinção do feito e pagamento das custas processuais. Fica intimado da Decisão de p. 15-17:”Posto isso, com
fundamento no artigo 300, inciso I, do diploma legal acima mencionado, indefiro. Sem prejuízo, designe-se audiência de
conciliação respectiva. P.I. Cumpra-se.”

Cassilândia
1ª Vara de Cassilândia
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000028-45.1997.8.12.0007 (007.97.000028-2) - Execução de Título Extrajudicial - Efeito Suspensivo /
Impugnação / Embargos à Execução
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
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Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 894,
no prazo legal.
Processo 0000812-84.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Autor: Valdecy Pereira da Costa
ADV: GRAZIELA ENDERLE BANAK (OAB 13378/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da manifestação de fls. 350/415.
Processo 0002359-96.2017.8.12.0007 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Cesar dos Reis Dutra - Exectdo: Ympactus Comercial Ltda
ADV: GRAZIELA ENDERLE BANAK (OAB 13378/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da manifestação de fls. 367/432.
Processo 0002385-94.2017.8.12.0007 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Zirlei Assis de Lima - Exectdo: Ympactus Comercial Ltda
ADV: GRAZIELA ENDERLE BANAK (OAB 13378/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da manifestação de fls. 339/404.
Processo 0800060-16.2017.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectda: Wilma Borges Miranda e outros
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 345/346, no
prazo legal.
Processo 0800173-96.2019.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da juntada de fls. 63/77.
Processo 0800195-28.2017.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: Irmãos Pedrialli LTDA - Exectdo: H.f. Ribas EPP
ADV: FABIO ANTONIO OBICI (OAB 12014A/MS)
ADV: MUNIQUE DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS (OAB 364572/SP)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 305/306, no
prazo legal.
Processo 0800308-55.2012.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exectdo: Viação São Luiz Ltda
ADV: LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP)
ADV: CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA (OAB 9673/MS)
ADV: RODRIGO REZENDE BATISTA (OAB 12387/MS)
ADV: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (OAB 7413/O/MT)
Intimação das partes acerca da juntada de fls. 549/558, no prazo de quinze dias.
Processo 0800384-98.2020.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA (OAB 16758A/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16644A/MS)
ADV: DAIANA PAULA NONATO FREIRE (OAB 77234/PR)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 86, no
prazo legal.
Processo 0800658-96.2019.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: CAMILA AMARAL SODRE (OAB 412606/SP)
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 159,
no prazo legal.
Processo 0800865-61.2020.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: João Amaro da Silva - Exectdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: MICHAEL PATRICK DE MORAES ASSIS (OAB 14564/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da comprovação de fls. 175/182.
Processo 0800919-32.2017.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Paranaiba Motos Ltda (Cometa Motocenter)
ADV: PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (OAB 8014/MT)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da juntada de fls. 182/204.
Processo 0800946-44.2019.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Copagaz Distribuidora de Gás Ltda - Exectda: Comercial de Alimentos Joema Ltda
ADV: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA (OAB 17208/GO)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da juntada de fls. 125/138.
Processo 0801015-47.2017.8.12.0007 - Cumprimento Provisório de Sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Marcio Roberto Borba Martins - Exectda: Laiza Vicente Carvalho de Lima
ADV: LEANDRO MELO DO AMARAL (OAB 22097/GO)
ADV: MARCIO ROBERTO BORBA MARTINS (OAB 7784B/MS)
ADV: MATEUS PALOSCHI (OAB 35425/GO)
ADV: MARCO ANTONIO DE SOUZA (OAB 5915/MS)
Intimação das partes, no prazo de quinze dias, acerca da avaliação de fls. 310/323.
Processo 0801267-45.2020.8.12.0007 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Edmar Soares Dias
ADV: NELMI LOURENCO GARCIA (OAB 5970/MS)
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ADV: GABRIELA QUEIROZ ESTEVES RIBEIRO (OAB 24415/MS)
1. Por ora, defiro os benefícios da Justiça gratuita. 2. Defiro a abertura do inventário e nomeio para o cargo de inventariante
a pessoa indicada na inicial. Intime-se para, em 5 dias, prestar o compromisso legal (art. 617, Parágrafo Único, do CPC), bem
como, nos vinte dias subsequentes, apresentar as primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao disposto no art. 620 do
CPC. 3. Com as primeiras declarações, junte-se: a) certidões atualizadas das matrículas dos bens imóveis; b) comprovantes de
propriedade dos bens móveis; c) certidões comprobatórias da qualidade de herdeiro(s) e d) correta representação processual
de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for ou requerimento de citação para a devida habilitação, caso não sejam
comuns os procuradores judiciais. 4. Após, cite-se os interessados não representados para, querendo, manifestarem-se sobre
as primeiras declarações (art. 627 do CPC), no prazo de quinze dias, e dê-se ciência ao Ministério Público, à Fazenda Pública
(art. 626 do CPC) que se manifestará sobre os valores atribuídos aos bens do Espólio. Discordando deles, deverá, no prazo
de quinze dias (art. 629 do CPC), juntar prova de cadastro ou atribuir os valores que entender consentâneos, sobre os quais
os interessados, em quinze dias, deverão se manifestar (art. 635 do CPC). 5. Havendo concordância quanto às primeiras
declarações e quanto aos valores atribuídos aos bens, juntem-se as últimas declarações (art. 636 do CPC), sobre as quais
as partes deverão se manifestar, no prazo comum de quinze dias e, em seguida, realizar-se-á o cálculo (art. 637 do CPC). 6.
Concordes, ao cálculo, manifestando-se novamente em cinco dias (art. 638 do CPC), promovendo-se o recolhimento dos tributos
incidentes, ouvindo-se a Fazenda Pública posteriormente. 7. Na sequência, formulem os interessados, prazo de quinze dias,
os pedidos de quinhões (art. 647 do CPC) e sobre eles, no mesmo prazo, manifestem-se. 8. Anuindo todos, venham aos autos
o esboço de partilha, sobre o qual, em outros quinze dias, deverão também se manifestar (art. 652 do CPC). 9. Finalmente,
apresentem todas as certidões negativas e comprovações, cuja exatidão deverá ser certificada. Intimem-se. Às providências.
Processo 0801496-44.2016.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da juntada de fls. 234/238.
Processo 0801672-23.2016.8.12.0007 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Exeqte: Aparecido Murilo de Souza
ADV: MURILO ZENTEI AGUENA NAKAZONE DE SOUZA (OAB 19188/MS)
ADV: APARECIDO MURILO DE SOUZA (OAB 8774A/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da manifestação de fls. 210/212.
Processo 0802012-30.2017.8.12.0007 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Cassilândia - Exectdo: André Luiz Dias
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
Assim, tendo a parte executada quitado a dívida, declaro extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso
II do Código de Processo Civil. Ainda que o pagamento do débito tenha ocorrido após a citação, isento a parte executada das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, deferindo-lhe os benefícios da Justiça gratuita, diante do pequeno
valor executado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se.
Processo 0802371-19.2013.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES (OAB 15977/MS)
ADV: DAIANA PAULA NONATO FREIRE (OAB 24255A/MS)
ADV: MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA (OAB 16758A/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 238,
no prazo legal.
Processo 0802382-09.2017.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Luiz Haruo Ito
ADV: ROCHELLY CERQUEIRA ROCHA (OAB 357442SP)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. .98/99,
no prazo legal.
Processo 0802402-73.2012.8.12.0007 - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha
Herdeiro: Evelyn Vitória Ferreira dos Santos
ADV: FABIOLA MAEDA (OAB 151188/MG)
ADV: MURILLO PEREIRA CRUVINEL (OAB 15109/MS)
ADV: RENATA DOS SANTOS SOUZA ARAÚJO (OAB 13868/MS)
ADV: ADEMIR ANTONIO CRUVINEL (OAB 5540/MS)
ADV: JOSE DONIZETE FERREIRA FREITAS (OAB 4300/MS)
Considerando que as menores e o Ministério Público não se opuseram à proposta do devedor, não há prejuízo aos interesses
das menores, portanto, não subsiste a argumentação da inventariante de fls. 219/220. Portanto, faculto nova manifestação da
inventariante, para que, referente à sua cota, manifeste se concorda com a proposta do devedor, em 05 dias.
Processo 0802455-83.2014.8.12.0007 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Sebastião Pereira da Silva
ADV: NELMI LOURENCO GARCIA (OAB 5970/MS)
Intimação da parte autora acerca da manifestação de fls. 257/265.
Processo 0802708-03.2016.8.12.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intiamação da autora, no prazo de quinze dias, acerca dos embargos à execução de fls. 224/232.
Processo 0803064-32.2015.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Reqte: Adaiane Aparecida Mellin - Reqdo: Ympactus Comercial Ltda e outros
ADV: NORTHON BORGES REZENDE (OAB 17848/MS)
Intimação da parte autora, no prazo de quinze dias, acerca da manifestação de fls. 278/334.
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2ª Vara de Cassilândia
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000514-24.2020.8.12.0007 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
Autor: M.P.E. - Réu: O.R.P.
ADV: NORTHON BORGES REZENDE (OAB 17848/MS)
Isso posto, designo o dia 12 de julho de 2021, às 16:00 horas para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (f. 3) e pela defesa (f. 90), bem como interrogado o réu. Intimem-se.
Requisite-se. Depreque-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa constituída, cadastrando-se esta última no
SAJ para comunicações.
Processo 0001501-12.2010.8.12.0007 (007.10.001501-4) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Jorge Augusto dos Santos e outros
ADV: ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS (OAB 24939/MS)
Vistos, etc. 1. Apresentado no prazo legal, conforme certificado à fl.719, em conformidade com o artigo 593 do Código
de Processo Penal, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa Técnica de Jorge Augusto dos Santos à fl.216, em
seu efeito suspensivo (art. 597 do CPP). 2.Anote-se no cadastro o patrono constituído (fl.701) e intime-se o recorrente para
apresentar as razões do recurso, no prazo de 08 dias. 3. Com as razões, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 08
dias, apresentar contrarrazões. 4. Tudo feito, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.
I-se. Às providências.
Processo 0800003-56.2021.8.12.0007 - Homologação da Transação Extrajudicial - Prestação de Alimentos
Reqte: Fábio Rezende Cardoso - Higor Eduardo dos Santos Cardos
ADV: ADRIANA FERREIRA DE REZENDE (OAB 25321/MS)
ADV: MOÍSES SALIM SAYAR (OAB 22027B/MS)
ADV: FÁBIO MEDEIROS SZUKALA (OAB 11290/MS)
Vistos. Intime-se os autores para juntarem comprovante de rendimentos e última declaração de imposto de renda apresentada
à Receita Federal, inclusive de eventual pessoa jurídica que lhes pertença, sem prejuízo de outros documentos que entenderem
pertinentes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da gratuidade pretendida, no
prazo de 15 dias. Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Tudo feito, tornem os autos conclusos na fila de
inicial. Às providências.
Processo 0800007-93.2021.8.12.0007 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autor: Sidovaldo Teles da Silva
ADV: CÁSSIO ANDRÉ ANICETO DE LIMA (OAB 400412/SP)
Por tudo, então, indefiro a tutela provisória, sem prejuízo de reexame em fase posterior. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Tendo em vista o disposto no art. 319, VII e 334, § 4.º, II, do CPC, bem como o disposto na Recomendação n. 01/2016 do Conselho
Superior da Magistratura, dispenso a audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte requerida para querendo contestar a
presente ação no prazo legal, nos termos do art. 242, §3º, e art. 246 do Código de Processo Civil, devendo acompanhar, a carta
de citação, os documentos especificados no art. 248, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se a gerência do INSS local
ou mais próxima para apresentar cópia do procedimento administrativo que resultou no indeferimento do benefício requerido
pela autora. Juntado, intimem-se as partes para ciência. DO ESTUDO SOCIAL Para o estudo social, intime-se o CRAS a fim de
que, no prazo de trinta dias, apresente o referido estudo com a discriminação de eventual renda e gastos do núcleo familiar da
parte requerente. Juntado este, intimem-se as partes para manifestação em dez dias. Envie-se cópia da requisição de estudo,
para ciência e controle, à Secretaria Municipal de Assistência Social. Consigno que a apresentação do estudo pelo Centro
de Referência de Assistência Social (Cras), demonstra-se possível e pertinente, já que o seu público alvo, conforme fontes
oficiais, consiste em famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas
do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), ou seja, justamente a condição de vulnerabilidade que se aduz na inicial. I-se, inclusive o Ministério Público.
Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800517-77.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Anderson Yukio Yamada - Raquel de Paula Magrini
ADV: ANDERSON YUKIO YAMADA (OAB 16783/MS)
Vistos em sentença. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por Anderson Yukio Yamada e Rachel Paula Magrini
Sanches em face de Josemar Garcia de Oliveira. Realizada penhora parcial via SISBAJUD (fls.77/78), os exequentes deramse por satisfeitos com o valor bloqueado (fl.86). Ante o exposto, , JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos
do artigo 513 c/c artigo 924, incisos II e III do Código de Processo Civil. Custas pelo executado. Proceda-se o levantamento,
conforme requerido à fl.86, independente do trânsito em julgado. Cancele-se a penhora levada a efeito à fl.49. Com o trânsito
em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intime-se.
Processo 0800540-86.2020.8.12.0007 (apensado ao Processo 0801277-02.2014.8.12.0007) - Cumprimento de Sentença
de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exeqte: E.V.C.N.
ADV: GÉSSICA RODRIGUES DE QUEIROZ (OAB 18238/MS)
Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do alimentante Danilo Nogueira Lemes, devidamente qualificado nos autos,
pelo prazo de 03 meses, com fulcro no artigo 528, § 3.º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para apresentar
o valor atualizado do débito, e como este, expeça-se mandado de prisão, devendo nele constar que a autoridade que efetuar
a detenção deve dar cumprimento ao inciso LXII do artigo 5.º da Constituição Federal, com imediata comunicação à família do
preso ou à pessoa por ele indicada, remetendo-o as necessárias cópias às autoridades competentes. Além disso, em atenção
à orientação do Ofício n. 172.661.073.0028/2018 da CGJ/MS, consigne-se no sistema BNMP a validade de 02 (dois) anos para
o respectivo mandado de prisão. Encaminhe-se à autoridade policial competente para cumprimento. Nos termos do Ofício n.
005310/2020 CPPR (STJ - Habeas Corpus n. 568021/CE 2020/0072810-3, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 26/3/2020) e
do Ofício n. 3901/2020 que comunica que nos referidos autos foi deferida a liminar pleiteada para conceder a ordem, autorizando
o cumprimento em regime de prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, das penas de prisão civil decretadas contra
devedores de pensões alimentícias. Cópia da presente servirá como ordem de liberação, mediante o compromisso de não
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se ausentarem de suas residências durante o tempo de duração desta determinação ou, se for o caso, até o cumprimento do
período que falta das prisões civis decretadas, se inferior aos noventa dias aqui referidos, cuja cópia segue em anexo, para
cumprimento na origem. (TJMS Habeas Corpus Criminal n. 1402898-93.2020.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Luiz
Claudio Bonassini da Silva), o regime prisional fica estabelecido, excepcionalmente, domiciliar, mediante assinatura de termo de
responsabilidade do executado de não se ausentar de sua residência, desde logo registrando seu endereço atual, tudo sob pena
de restar prejudicada a benesse do regime domiciliar. Após a expiração do prazo de custódia acima fixado, o executado deverá
ser imediatamente posto em liberdade, ainda que não efetuado o pagamento, servindo a presente decisão como alvará de
soltura para este fim, e devendo este juízo ser cientificado da efetivação da soltura. Aguarde-se a prisão em arquivo provisório.
Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800545-45.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: SV Semi Joias Ltda - ME - Exectdo: Natalina da Costa - ME
ADV: JAINE CRISTALDO SILVA (OAB 23021/MS)
“Vistos em decisão interlocutória. Pedido de f. 65/66: defiro. Expeça-se mandado de Constatação, Penhora, Avaliação e
Intimação de bens passíveis de penhora no estabelecimento do(a) executado (a), devendo o(a) Oficial(a) de Justiça observar,
rigorosamente, o teor do art. 833 do CPC. Exitosa a penhora, aguarde-se o prazo de impugnação, e decorrido este, certifique-se
e intime-se o exequente para requerer o que de direito em 10 dias. Não penhorados bens suficientes para garantir a execução,
intime-se no mesmo ato a parte executada para indicar bens passíveis de penhora, onde se encontram e quais os valores
correspondentes, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça de até 20% sobre o valor exequendo,
nos termos do art. 774, inc. V, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I-se. Às providências.” Intimação da parte autora
para que providencie as diligências necessarias para o cumprimento do ato.
Processo 0800589-45.2011.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: O.M.F. - J.M.S.R. - Exectdo: G.J.M.
ADV: JOÃO MARIA DA SILVA RAMOS (OAB 6259B/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Vistos em despacho. Intime-se a parte exequente para proceder a juntada de via legível da certidão de óbito, conforme já
determinado à fl.314, visto que o documento juntado à fl.340 é igualmente ilegível, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
Às providências.
Processo 0801171-06.2015.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Dano ao Erário
Exectdo: Carlos Augusto da Silva - Marcia Martins dos Reis
ADV: PAULINO MARCIANO LEONEL (OAB 22227/MS)
ADV: GUILHERME COLAGIOVANNI GIROTTO (OAB 11178B/MS)
Ante o exposto: i) acolho, em parte, a impugnação apresentada por Márcia Martins dos Reis, apenas para reconhecer a
quitação da dívida referente à obrigação de ressarcimento do dano, exposta no item 2, a, do título executivo (f. 618/619). ii)
rejeito, in totum, a impugnação apresentada por Carlos Augusto da Silva. iii) por consequência, nos termos da fundamentação,
extinto parcialmente a dívida da executada, remanescendo a cobrança da multa civil em relação a ambos executados. E neste
ponto, não havendo reparos a serem feitos nos cálculos iniciais do Ministério Público, homologo-os. iv) segue o cumprimento
da sentença pelo valor de R$ 10.616,54 (dez mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) devido por Carlos
Augusto da Silva; e pelo montante de R$ 15.924,81 (quinze mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) devido
por Marcia Martins dos Reis, ambos atualizados até maio de 2019. v) ausente a garantia do juízo e fundamentos relevantes
ou risco de dano grave em caso de prosseguimento da execução pelo valor agora fixado, conforme exigido pelo art. 525, §
6º, do CPC, indefiro o efeito suspensivo às impugnações. Da impugnação do executado Carlos Augusto da Silva, não cabe o
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em caso de indeferimento, a rigor da jurisprudência. Da impugnação
da executada Marcia Martins dos Reis, não obstante a sucumbência recíproca e parcial das partes, ao Ministério Público é
vedado perceber honorários (art. 108, inc. I, da LCE n. 72/1994) e não cabe sua condenação a pagá-los inexistindo má-fé na
propositura da ação. Intimem-se as partes, devendo a parte exequente atualizar os débitos e requerer o que entender de direito,
no prazo de 15 dias.
Processo 0801304-48.2015.8.12.0007 - Ação Civil Pública Cível - Flora
Reqdo: Gilberto Barbosa Ferreira
ADV: GRAZIELA ENDERLE BANAK (OAB 13378/MS)
Vistos em despacho. Ciência às partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, desde
que não haja custas a serem pagas. Havendo custas em aberto, intime-se a parte sucumbente para recolhimento, em 05 dias.
Se inerte as partes, deve ser lançada a movimentação de arquivamento definitivo, com custas em aberto. Intimem-se. Às
providências.
Processo 0801313-34.2020.8.12.0007 - Monitória - Cheque
Autor: Guaira Comercial Ltda
ADV: PRISCILA DEBORAH GORGULHO TIMÓTEO DE MIRANDA (OAB 10451/MS)
Considerando às disposições do art. 25 da Lei n. 3.779/09¹, não sendo o presente caso abrangido pela previsão legal,
indefiro o requerimento formulado no item 3 de f. 04. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o
pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Às
providências.
Processo 0801327-18.2020.8.12.0007 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: M.P.S. - E.C.O.
ADV: ADEMIR ANTONIO CRUVINEL (OAB 5540/MS)
Vistos. Intime-se os autores para juntarem comprovante de rendimentos e última declaração de imposto de renda apresentada
à Receita Federal, inclusive de eventual pessoa jurídica que lhes pertença, sem prejuízo de outros documentos que entenderem
pertinentes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da gratuidade pretendida. Às
providências.
Processo 0801435-81.2019.8.12.0007 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Vilma Fátima da Silva
ADV: MICHAEL PATRICK DE MORAES ASSIS (OAB 14564/MS)
Vistos em sentença. Homologo o pedido de desistência de f. 117 (art. 200, parágrafo único, do CPC), destacandose a procuração com poderes para tanto (f. 22), sem manifestação da parte requerida, mesmo devidamente intimada. Por
conseguinte, ante o parecer ministerial (f. 123), julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil.
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Processo 0802198-19.2018.8.12.0007 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Valdemar Dias da Silva - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: EDUARDO DE ASSIS MAIA (OAB 21050/MS)
ADV: NELMI LOURENCO GARCIA (OAB 5970/MS)
Vistos em despacho. Defiro o pedido retro. Intime-se a parte autora para apresentar a documentação requerida pelo Estado
de Mato Grosso do Sul às fls.557/558. Às providências.

Juizado Especial Adjunto de Cassilândia
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000727-64.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Joana Nogueira Tosta
ADV: OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR (OAB 20564/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 50 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito (art. 76 FONAJE), conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0800357-23.2017.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Edmar Paula Tosta
ADV: APARECIDO MURILO DE SOUZA (OAB 8774A/MS)
ADV: MURILO ZENTEI AGUENA NAKAZONE DE SOUZA (OAB 19188/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág.100 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito (art. 76 FONAJE), conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0800416-79.2015.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Financiamento de Produto
Exeqte: M M Móveis e Eletrodomésticos Ltda - ME
ADV: APARECIDO MURILO DE SOUZA (OAB 8774A/MS)
ADV: MURILO ZENTEI AGUENA NAKAZONE DE SOUZA (OAB 19188/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 80 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito (art. 76 FONAJE), conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0800533-31.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Letícia Souza Rezende
ADV: LAÍS CAROLINE CARDOSO FERREIRA PINTO (OAB 20224/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 42 ...” Diante do adimplemento da obrigação, julgo extinto o presente
cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda-se o
levantamento pelo credor, na forma requerida (f. 39), ante a presença de poderes especiais do advogado (f. 04). Atente-se
ao valor exequendo (R$ 558,60 - f. 26). Eventual remanescente (f. 30-31), deve ser restituído à parte executada. Sem custas.
Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. “
Processo 0800754-48.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Vilma Maria de Araújo Lima
ADV: OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR (OAB 20564/MS)
Intima-se a parte acerca da decisão de pág. 57 ...” Defiro a utilização do sistema INFOJUD, para consulta e juntada aos
autos da última declaração de imposto de renda da parte executada, pois o inadimplemento somado à frustração das medidas
anteriores justifica a quebra do sigilo fiscal. Procedida a juntada da declaração, intime-se o exequente para dar impulso objetivo
ao feito em 10 (dez) dias, ciente que a sua omissão ou pedido de suspensão ensejará a extinção do feito pelo abandono (art.
53, § 4º, da Lei 9.099/95). “
Processo 0800871-39.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Emília Regina de Almeida Tolentino - Exectda: Maria Neuza Avelino Lages da Silva
ADV: MIRELY GOMES DE SOUSA (OAB 19451/MS)
ADV: OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR (OAB 20564/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 92 ...”Ante o pagamento, JULGO EXTINTO o presente feito pelo
cumprimento, o que faço nos termos do artigo 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 55, parágrafo único, da
Lei 9.099/95).P. R. I.Oportunamente arquive-se, com as respectivas baixas. “
Processo 0800934-93.2020.8.12.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Aline Cristina Alves Lima - Alancardec Assis de Lima - Maria Alves Barreto - Reqdo: Acef S/A - Universidade de
Franca - Unifran
ADV: MURILO ZENTEI AGUENA NAKAZONE DE SOUZA (OAB 19188/MS)
ADV: JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA (OAB 249220/SP)
intimação das partes do despacho de f. 404: “Vistos em despacho. Restabelecidos os efeitos da decisão liminar de f. 115119 por força do que se decidiu no v. acórdão de f. 392/398, e tempestivos os depósitos das mensalidades até o momento,
e ainda, evidenciada a não observância da decisão originária pela requerida, conforme doc. de f. 402, defiro o pedido retro.
Assim, intime-se a parte requerida para cumprir integralmente a decisão de f. 115/119, com especial atenção à rematrícula da
requerente e disponibilização das aulas e materiais pedagógicos, tudo no prazo de 05 dias, sob pena de incidir na multa diária
já estipulada no referido decisum, item 3 (R$ 500,00). No mais, proceda-se na forma já deliberada à f. 390. Às providências.”
Processo 0800940-37.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: David Ferreira de Freitas
ADV: NORTHON BORGES REZENDE (OAB 17848/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág.52 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito (art. 76 FONAJE), conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquive-se.”
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Processo 0801134-37.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Sílvia M. R. Ferreira - Contabilidade e Administração de Créditos - ME
ADV: CLEIDIMAR GARCIA FERREIRA (OAB 33628/GO)
Intima-se a parte acerca do despacho de pág. 61 ...” Indefiro o pedido de suspensão do feito, tendo em vista os princípios da
simplicidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para
a parte exequente dar impulso objetivo ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. Às providências. “
Processo 0801369-04.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Noel Gonçalves Martins
ADV: NORTHON BORGES REZENDE (OAB 17848/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 65 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito (art. 76 FONAJE), conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0801481-07.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
TerIntCer: Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Ltda
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
Intima-se o terceiro interessado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manfestar-se acerca do interesse na adjudicação do bem
penhorado.
Processo 0801550-39.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Rigueti Produtos Para Pecuária Ltda EPP
ADV: LAÍS CAROLINE CARDOSO FERREIRA PINTO (OAB 20224/MS)
ADV: MICHAEL PATRICK DE MORAES ASSIS (OAB 14564/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 49 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente,
arquive-se.”
Processo 0801579-55.2019.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Eder Rodrigues de Freitas & Cia Ltda- ME
ADV: ALINE DO VALLE CARNEIRO JENSON (OAB 14779B/MS)
Intimam-se as partes acerca da sentença de pág. 43 ...” Pelo exposto, extingo o processo, com fundamento no § 4.º, do art.
53, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito (art. 76 FONAJE), conforme requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquive-se.”
Processo 0801877-81.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
TerIntCer: Emerson Cleber de Souza
ADV: JOSÉ CARNAÚBA DE PAIVA (OAB 22426/MS)
ADV: FIDELCINO FERREIRA DE MORAES (OAB 5548/MS)
Intima-se a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do interesse na eventual adjudicação
do bem penhorado ( fls. 69) ou se possui preferência pela aceitação da proposta de acordo oferecida pelo executado.
Processo 0801998-12.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Supermercado Tradição Ltda - EPP - Exectdo: Valdir Perez de Oliveira - TerIntCer: Emerson Cleber de Souza
ADV: JOSÉ CARNAÚBA DE PAIVA (OAB 22426/MS)
ADV: MURILO ZENTEI AGUENA NAKAZONE DE SOUZA (OAB 19188/MS)
ADV: APARECIDO MURILO DE SOUZA (OAB 8774A/MS)
ADV: FIDELCINO FERREIRA DE MORAES (OAB 5548/MS)
Intimam-se as partes acerca do despacho de pág. 93 “ Prejudicada a penhora no rosto dos autos de f. 90,considerando
sentença de extinção de f. 80. Oficie-se aos autos n. 0801161-54.2018.8.12.0007 com tais informações.Oportunamente, arquivese. “
Processo 0802088-20.2018.8.12.0007 - Cumprimento de sentença - Cheque
Reqte: Sílvia M. R. Ferreira - Contabilidade e Administração de Créditos - ME
ADV: CLEIDIMAR GARCIA FERREIRA (OAB 33628/GO)
Intima-se a parte acerca do despacho de pág. 79 ...” Indefiro o pedido de suspensão do feito, tendo em vista os princípios da
simplicidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para
a parte exequente dar impulso objetivo ao feito, sob pena de extinção. “

Chapadão do Sul
1ª Vara de Chapadão do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0002640-61.2019.8.12.0046 (processo principal 0800654-39.2019.8.12.0046) - Exibição de Documento ou
Coisa Cível - Administração judicial
Autor: Armando Bianchessi - Armando Bianchessi - Gest Jud: Rastro Legal Assessoria Contábil e Tributária Ltda. - TerIntCer:
Cooperativa de Crédito Rural Celeiro do MS - Sicredi Celeiro MS
ADV: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI (OAB 6813B/MS)
ADV: MUNIR YUSEF JABBAR (OAB 10582/MS)
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: HENRIQUE DALL’ AGNOL POLETTI (OAB 16920/MS)
REPUBLICAÇÃO - PRAZO DE 05 DIAS. Manifestem-se sobre o pedido, a recuperanda e o Administrador Judicial,
regularizando-se o que eventualmente não estiver em consonância com a legislação.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO C. PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECY DE ASSIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000421-42.2000.8.12.0046 (046.00.000421-4) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Roberto Fabiani - Waldemar Pitrowski - ME - Waldemar Pitrowski
ADV: GILSON CHAVES DE MORAES (OAB 4239A/MS)
ADV: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI (OAB 006.813-B/MS)
ADV: JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 006.181/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que, em cumprimento ao Provimento-CSM nº 212, de 31 de agosto de 2010, que
estabelece a implantação do processo eletrônico nesta Comarca, o presente feito, que já se encontrava em Campo Grande no
Arquivo Judicial Centralizado, foi digitalizado e tornado digital, o qual passa a tramitar somente virtualmente, em cumprimento
ao referido provimento. Certifico, que foram digitalizadas as peças do processo físico. Certifico que em caso de existência de
processos apensos a este feito principal, foram aqueles igualmente digitalizados. Certifico, ainda, que o processo físico se
encontra no Arquivo Central.
Processo 0800017-88.2019.8.12.0046 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Odair Miguel da Cruz
ADV: ANA CAROLINA ALVES HENRIQUES (OAB 21395A/MS)
ADV: HELEN CRISTINA DA SILVA ASSAD (OAB 213899SP)
Manifeste-se o credor em 5 dias.
Processo 0800235-82.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autor: Ademar de Campos
ADV: DENILSON ARTICO FILHO (OAB 326478/SP)
Tipo da Petição: Juntada de Ofício - Data: 08/01/2021 14:03
Processo 0800340-59.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Vanderlei dos Santos
ADV: CAMILA FRAGA DO NASCIMENTO (OAB 20033/MS)
Tipo da Petição: Juntada de Ofício - Data: 08/01/2021 13:53
Processo 0800475-71.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Wilson Pinheiro - Neiva Serrano Pinheiro - Réu: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A - Perito:
Instituto de Perícias Científicas - IPC - Outro: Quality Consultoria, Perícias, Projetos e Pesquisas - Gilmar Modesto da Silva
ADV: EDMILSON ANTÔNIO PATTINI JÚNIOR (OAB 19522B/MS)
ADV: THIAGO BATISTA BARBOSA (OAB 19165B/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 6181/MS)
Ressalvado(s) o(s) já precluso(s), fica(m) a(s) parte(s) interessada(s) intimada(s) sobre TODOS os atos/termos processuais
anteriores e atuais, bem como para, querendo, no prazo legal, manifestar(em) nos autos o que entender(em) de direito,
mormente sobre a(o/s) decisão/certidão/petição/documento(s) de f. 185/187, tudo nos termos e sob as penas da lei.
Processo 0800695-69.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: TRR Nipobrás Chapadão Gaúcho Ltda
ADV: EDMILSON ANTÔNIO PATTINI JÚNIOR (OAB 19522B/MS)
ADV: THIAGO BATISTA BARBOSA (OAB 314731/SP)
ADV: JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 6181/MS)
Manifeste-se o exequente, acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 37 dos autos.
Processo 0800792-69.2020.8.12.0046 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Antonio Celson de Almeida - Réu: Nelson Henrique Schultz - Elir Maria Santi Schultz - Dorildo Evaldo Schultz - Ervino
Waldemar Schultz - Adelina Fatima Schultz - Lira Schultz Mariani - Mario Jose Mariani - Celira Schultz Mariani - Irineu Emilio
Mariani - Edwindo Raimundo Schultz - Dalila Goelzer Schultz - Confte: Clarice Preis Flores - Maria Aparecida Pinto da Silva João Leonel da Costa - Adelar Flores - TerIntCer: União - Estado de Mato Grosso do Sul - Município de Chapadão do Sul
ADV: MIRIAN GARCIA VIDAL (OAB 21078/MS)
ADV: CAMILA MARQUES GONZAGA (OAB 16237/MS)
Ressalvado(s) o(s) já precluso(s), fica(m) a(s) parte(s) interessada(s) intimada(s) sobre TODOS os atos/termos processuais
anteriores e atuais, bem como para, querendo, no prazo legal, manifestar(em) nos autos o que entender(em) de direito,
mormente sobre a(o/s) decisão/certidão/petição/documento(s) de f. 100/112, tudo nos termos e sob as penas da lei.
Processo 0800799-61.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: R.G.C. - Reqdo: J.L.J. - Criança/Ad: L.H.J.C.
ADV: BRUNO FREITAS MOURA (OAB 21894/MS)
ADV: MIRIAN GARCIA VIDAL (OAB 21078/MS)
ADV: CAMILA MARQUES GONZAGA (OAB 16237/MS)
Ressalvado(s) o(s) já precluso(s), fica(m) a(s) parte(s) interessada(s) intimada(s) sobre TODOS os atos/termos processuais
anteriores e atuais, bem como para, querendo, no prazo legal, manifestar(em) nos autos o que entender(em) de direito,
mormente sobre a(o/s) decisão/certidão/petição/documento(s) de f. 94/110, tudo nos termos e sob as penas da lei.
Processo 0800894-91.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Marta Maria Risini Bianckessi
ADV: LAURA CRISTINA RIOCCI CRISTÓVÃO (OAB 9099/MS)
Tipo da Petição: Juntada de Ofício - Data: 08/01/2021 14:11
Processo 0800988-15.2015.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Fernandes dos Santos - Exectdo: Denivaldo Pedro de Assis - TerIntCer: Tomé Arantes Sobrinho - Energest S/A Maria Lúcia Menezes Aguiar - Delano de Oliveira Huber - Jorge Augusto Rui - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil João Pedro Lucena de Assis - Bartira Agropecuária S.A. - Marcio Ventura Ribeiro - Jefferson E. P. Santos Advogados Associados
S/S - Paulo Henrique Gonzaga e outros
ADV: SILMARA DOMINGUES ARAÚJO AMARILLA (OAB 7696/MS)
ADV: LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP)
ADV: JOSÉ LUIZ RICHETTI (OAB 5648B/MS)
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ADV: MARTINHO LUTERO MENDES (OAB 10718/MS)
ADV: FERNANDA SILVA GALIANI (OAB 262055/SP)
ADV: JORGE AUGUSTO RUI (OAB 13145/MS)
ADV: ADEMAR FERREIRA MOTA (OAB 208965/SP)
ADV: ADJALMA FERREIRA COSTA (OAB 8990/MS)
ADV: RODRIGO TESSER PONTES (OAB 23632/MS)
ADV: EDMILSON ANTÔNIO PATTINI JÚNIOR (OAB 19522B/MS)
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 21601A/MS)
ADV: MIRIAN GARCIA VIDAL (OAB 21078/MS)
ADV: PEDRO DE CASTILHO GARCIA (OAB 20236/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE ROSSETO DE SOUZA (OAB 21478/MS)
ADV: RODRIGO DE ALMEIDA TAVORA (OAB 99092/RJ)
ADV: JOSÉ RICARDO DE ASSIS PERINA (OAB 12135/MS)
ADV: THIAGO BATISTA BARBOSA (OAB 19165B/MS)
ADV: JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 6181/MS)
ADV: WILSON PINHEIRO (OAB 4404/MS)
ADV: RONALDO MIRANDA DE BARROS (OAB 7935/MS)
Isso posto, acolho os embargos de declaração opostos para o fim de sanar a omissão da decisão de fl. 1015, a fim de
autorizar o levantamento da quantia devida ao embargante em conta bancária a ser indicada pela parte. No mais, quanto às
petições de fls. 1053/1054 e 1055, autorizo o levantamento dos respectivos créditos aos credores, devendo serem depositados
respectivamente nas contas indicadas nos referidos petitórios.
Processo 0801113-07.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Vera Lucia Cantoni
ADV: CARLOS JOSE REIS DE ALMEIDA (OAB 7434A/MS)
ADV: DARCI LAUXEN NETO CUNHA (OAB 23599/MS)
AJG. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, porque preenchidos os requisitos legais e constitucional.
Provas. Observo que há pedido administrativo (15) e provas documentais sobre a causa de pedir. Não constato o seguinte:
[i] Autodeclaração firmada pela parte autora de que recebe ou não benefício previdenciário de outro regime de previdência,
inclusive a título de pensão, e neste caso, qual a relação com o instituidor (falecido), indicando sempre a origem, se estadual,
municipal o federal, tipo de servidor (militar ou civil), data do início do benefício no outro regime, nome do órgão que paga o
benefício, última remuneração e qual benefício deverá sofrer o redutor. Tudo para verificação da incidência ou não do Art. 24,
a Emenda Constitucional 103/2019, inclusive com eventual redutor e reflexos na implantação e no pagamento dos benefícios
atrasados, conforme Portaria 528/PRES/INSS/2020. Por isso, determino a emenda no prazo de 15 dias, com a juntada, pena
de extinção sem julgamento de mérito. Após emenda, observe o Cartório o que segue. Calendário. Agende-se data para a
perícia, para apresentação do laudo e para audiência. Contraditório. Cite-se e intimem-se. Perícia. Defiro a realização de
perícia na parte autora, e, para tanto, nomeio médico conforme cadastro prévio (AJG). O laudo respondendo aos quesitos
da parte autora e ré (Recomendação Conjunta CNJ-01/2015), deverá ser apresentado em 20 dias a contar da data da perícia
em si, sem prejuízo de a PARTE RÉ, até 05 dias antes da colheita de dados do periciando, juntar eventuais informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas e aos vínculos cadastrados e recolhimentos efetivados pelo(a)
requerente. Laudo. Apresentado o laudo pericial na data a ser agendada, manifestem-se as partes no prazo legal, sendo que
a mesma data para apresentação do laudo constitui o termo inicial para defesa ou proposta de acordo. Acordo e Audiência.
Se apresentada proposta de acordo, manifeste-se o autor a respeito, o que deve fazer também se houver defesa, neste caso,
até o dia da audiência. Na audiência, após saneamento e instrução, será prolatada sentença, momento que constitui o termo
inicial para eventual recurso. Certifico e dou fé que em cumprimento do despacho retro fica designado as seguintes datas: Data
da Perícia: 17.03.2021, às 15:00 horas a ser realizada pelo Perito Dr. Sebastião Pereira Pinto (onde a parte autora deverá
comparecer com todos os documentos pessoais e exames que possuir Rua Dezessete, n. 140, Centro, Chapadão do Sul-MS).
Data de Apresentação do Laudo: até o dia 29.03.2021, onde se tem o início para defesa ou proposta de acordo, conforme
Despacho inicial e manifestação da parte requerente sobre eventual acordou ou impugnação. Data da Audiência de Instrução e
Julgamento: 25/05/2021 às 14:00h.
Processo 0801130-43.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: José Araujo Bernardo
ADV: ARMANDO DE JESUS GOUVÊA CABRAL (OAB 10758B/MS)
AJG. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, porque preenchidos os requisitos legais e constitucional.
Provas. Observo que há pedido administrativo (64) e provas documentais sobre a causa de pedir. Não constato o seguinte:
[i] Autodeclaração firmada pela parte autora de que recebe ou não benefício previdenciário de outro regime de previdência,
inclusive a título de pensão, e neste caso, qual a relação com o instituidor (falecido), indicando sempre a origem, se estadual,
municipal o federal, tipo de servidor (militar ou civil), data do início do benefício no outro regime, nome do órgão que paga o
benefício, última remuneração e qual benefício deverá sofrer o redutor. Tudo para verificação da incidência ou não do Art. 24,
a Emenda Constitucional 103/2019, inclusive com eventual redutor e reflexos na implantação e no pagamento dos benefícios
atrasados, conforme Portaria 528/PRES/INSS/2020. Por isso, determino a emenda no prazo de 15 dias, com a juntada, pena
de extinção sem julgamento de mérito. Após emenda, observe o Cartório o que segue. Calendário. Agende-se data para a
perícia, para apresentação do laudo e para audiência. Contraditório. Cite-se e intimem-se. Perícia. Defiro a realização de
perícia na parte autora, e, para tanto, nomeio médico conforme cadastro prévio (AJG). O laudo respondendo aos quesitos
da parte autora e ré (Recomendação Conjunta CNJ-01/2015), deverá ser apresentado em 20 dias a contar da data da perícia
em si, sem prejuízo de a PARTE RÉ, até 05 dias antes da colheita de dados do periciando, juntar eventuais informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas e aos vínculos cadastrados e recolhimentos efetivados pelo(a)
requerente. Laudo. Apresentado o laudo pericial na data a ser agendada, manifestem-se as partes no prazo legal, sendo que
a mesma data para apresentação do laudo constitui o termo inicial para defesa ou proposta de acordo. Acordo e Audiência.
Se apresentada proposta de acordo, manifeste-se o autor a respeito, o que deve fazer também se houver defesa, neste caso,
até o dia da audiência. Na audiência, após saneamento e instrução, será prolatada sentença, momento que constitui o termo
inicial para eventual recurso. Certifico e dou fé que em cumprimento do despacho retro fica designado as seguintes datas: Data
da Perícia: 17.03.2021, às 16:00 horas a ser realizada pelo Perito Dr. Sebastião Pereira Pinto (onde a parte autora deverá
comparecer com todos os documentos pessoais e exames que possuir Rua Dezessete, n. 140, Centro, Chapadão do Sul-MS).
Data de Apresentação do Laudo: até o dia 29.03.2021, onde se tem o início para defesa ou proposta de acordo, conforme
Despacho inicial e manifestação da parte requerente sobre eventual acordou ou impugnação. Data da Audiência de Instrução e
Julgamento: 25/05/2021 às 14:30h.
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Processo 0801167-70.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Vilma Souza de Jesus
ADV: LUIS AFONSO FLORES BISELLI (OAB 12305B/MS)
AJG. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, porque preenchidos os requisitos legais e constitucional.
Provas. Observo que há pedido administrativo (29) e provas documentais sobre a causa de pedir. Não constato o seguinte:
[i] Autodeclaração firmada pela parte autora de que recebe ou não benefício previdenciário de outro regime de previdência,
inclusive a título de pensão, e neste caso, qual a relação com o instituidor (falecido), indicando sempre a origem, se estadual,
municipal o federal, tipo de servidor (militar ou civil), data do início do benefício no outro regime, nome do órgão que paga o
benefício, última remuneração e qual benefício deverá sofrer o redutor. Tudo para verificação da incidência ou não do Art. 24,
a Emenda Constitucional 103/2019, inclusive com eventual redutor e reflexos na implantação e no pagamento dos benefícios
atrasados, conforme Portaria 528/PRES/INSS/2020. Por isso, determino a emenda no prazo de 15 dias, com a juntada, pena
de extinção sem julgamento de mérito. Após emenda, observe o Cartório o que segue. Calendário. Agende-se data para a
perícia, para apresentação do laudo e para audiência. Contraditório. Cite-se e intimem-se. Perícia. Defiro a realização de
perícia na parte autora, e, para tanto, nomeio médico conforme cadastro prévio (AJG). O laudo respondendo aos quesitos
da parte autora e ré (Recomendação Conjunta CNJ-01/2015), deverá ser apresentado em 20 dias a contar da data da perícia
em si, sem prejuízo de a PARTE RÉ, até 05 dias antes da colheita de dados do periciando, juntar eventuais informes dos
sistemas informatizados relativos às perícias médicas realizadas e aos vínculos cadastrados e recolhimentos efetivados pelo(a)
requerente. Laudo. Apresentado o laudo pericial na data a ser agendada, manifestem-se as partes no prazo legal, sendo que
a mesma data para apresentação do laudo constitui o termo inicial para defesa ou proposta de acordo. Acordo e Audiência.
Se apresentada proposta de acordo, manifeste-se o autor a respeito, o que deve fazer também se houver defesa, neste caso,
até o dia da audiência. Na audiência, após saneamento e instrução, será prolatada sentença, momento que constitui o termo
inicial para eventual recurso. Certifico e dou fé que em cumprimento do despacho retro fica designado as seguintes datas: Data
da Perícia: 15.03.2021, às 16:00 horas a ser realizada pelo Perito Dr. Sebastião Pereira Pinto (onde a parte autora deverá
comparecer com todos os documentos pessoais e exames que possuir Rua Dezessete, n. 140, Centro, Chapadão do Sul-MS).
Data de Apresentação do Laudo: até o dia 29.03.2021, onde se tem o início para defesa ou proposta de acordo, conforme
Despacho inicial e manifestação da parte requerente sobre eventual acordou ou impugnação. Data da Audiência de Instrução e
Julgamento: 25/05/2021 às 13:30h.
Processo 0801273-32.2020.8.12.0046 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Luan de Jesus Sales
ADV: EDILANA HIRLE DA SILVA (OAB 15009B/MS)
Manifeste-se a parte autora no prazo legal.
Processo 0802001-10.2019.8.12.0046 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Raquel Souza Ferraz - Exectdo: Natura Cosméticos S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: GUSTAVO MATHEUS DE MELO (OAB 376072SP)
Homologo, por meio de sentença com resolução de mérito, o acordo firmado, nos termos do Código de Processo Civil, Art.
487, III, “b”, sem inserção no mérito e sem que tenha efeitos contra terceiros. Custas nos termos do acordo, mas sem força em
relação ao sujeito ativo tributário. Honorários, se devidos, como transacionado.
Processo 0802025-38.2019.8.12.0046 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio
Autor: Agnaldo Scorsatto e outro
ADV: JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 6181/MS)
Audiência designada 08/03/2021 Hora 13:00 - Intimação das partes, da audiência redesignada nos autos, e do inteiro teor
do r. despacho inicial às fs. 58/59.

2ª Vara de Chapadão do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0800949-42.2020.8.12.0046 (apensado ao Processo 0002532-37.2016.8.12.0046) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Ivone Pereira Roma
ADV: ARMANDO DE JESUS GOUVÊA CABRAL (OAB 10758B/MS)
Ciente da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator do recurso de agravo de instrumento interposto pela
requerida. Diante do efeito suspensivo concedido ao recurso, suspendo os efeitos da decisão interlocutória de fls. 175/176. 1.1
Certifique-se se já houve nestes autos depósito parcial pela empresa IACO Agrícolas dos créditos que a empresa Paraíso tem
a receber, se positivo, determino seu integral levantamento em favor da requerida, através de TED. 1.2 Oficie-se à empresa
IACO Agrícolas para que tome conhecimento desta decisão e suspenda o depósito mensal dos créditos que a requerida tem
a receber em subconta judicial, devendo retomar a regular forma de pagamento diretamente ao seu credor, ora requerida, até
nova decisão em contrário. 2. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se tem interesse na
penhora sobre o imóvel indicado pelo executado.

Juizado Especial Adjunto de Chapadão do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800162-13.2020.8.12.0046 (apensado ao Processo 0800853-66.2016.8.12.0046) - Cumprimento de sentença
- Cheque
Exeqte: Marilda Camilo da Silva
ADV: FERNANDA LIBER DE CORDOVA (OAB 11352/MS)
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ADV: LUCAS RICARDO CABRERA (OAB 11340/MS)
“Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentos capazes de comprovar a natureza
jurídica da empresa executada, sob pena de indeferimento do requerimento de penhora apresentado”.
Processo 0800324-08.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Centro de Educação Ensinar & Aprender EIRELI-ME
ADV: CAMILA FRAGA DO NASCIMENTO (OAB 20033/MS)
“(...) 1. Indefiro o pedido de suspensão do processo, em razão de se tratar de instituto incompatível com o rito dos juizados
especiais. (...)
Processo 0800889-69.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Retifica de Motores Chapadão Ltda ME
ADV: SANDRO LISBOA (OAB 216102/SP)
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço atualizado da executada, sob pena de extinção.
Processo 0800963-26.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Edson Guimarães de Oliveira
ADV: CARLOS JOSÉ REIS DE ALMEIDA (OAB 91097/SP)
ADV: LUCAS RICARDO CABRERA (OAB 11340B/MS)
ADV: THAYUANA MAILLA FERNANDES DOS SANTOS GOMES DA COSTA (OAB 22280A/MS)
ADV: DARCI LAUXEN NETO CUNHA (OAB 23599/MS)
“(...) 1. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o bem oferecido à penhora”.
Processo 0801152-04.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: DS Comércio de Roupas LTDA EPP
ADV: REZÚ COSTA RIBEIRO FILHO (OAB 18178/MS)
“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, e no art. 51, inciso VI, da Lei
nº 9.099/95, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução de
mérito”.
Processo 0801297-60.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Werveton Alex Vieira Benitz
ADV: SANDRO LISBOA (OAB 216102/SP)
Diante do emenda à inicial para conversão da execução em ação monitória, Intime-se o exequente para, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestarse sobre a incompetência dos juizados especiais para processo de ações cíveis de procedimentos
especiais, conforme enunciado 81, do FONAJE.
Processo 0801994-18.2019.8.12.0046 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
Exectdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
“Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
prosseguimento da execução”.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNA TAFARELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECY DE ASSIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800797-91.2020.8.12.0046 - Procedimento do Juizado Especial Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviço
Autora: Sandra Regiane Rodrigues Pereira
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: TALITA AGUIAR BRAGA (OAB 25471/MS)
Intimação da parte, na pessoa de seu procurador, acerca da sentença prolatada. Dispositivo: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido da autora para, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
DECLARAR a nulidade das contratações temporárias de 2015 a 2019, bem como CONDENAR o Estado de Mato Grosso do Sul
a pagar o valor correspondente ao FGTS do período de 08/2015 até 12/2019. Sem custas e honorários, por força do disposto
no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, segundo o disposto no §
1º do art. 1º da Lei nº 6.899/81, pelo índice IPCA-E. Os juros de mora, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, incidirão desde a
citação até a data da expedição do precatório/RPV, a partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Sem necessidade de remessa necessária, com amparo no art. 496, § 3°, III, do CPC”.
Processo 0800960-71.2020.8.12.0046 - Procedimento do Juizado Especial Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviço
Reqte: Cassio Fernandes Sanches
ADV: JEFERSON MARCILIO GARCIA MACHADO (OAB 15950/MS)
ADV: BALBE KLEBER NETO MONTEIRO (OAB 17059/MS)
ADV: MANOEL JOÃO JOAQUIM NETO (OAB 22352/MS)
Intimação da parte, na pessoa de seu procurador, acerca da sentença prolatada. Dispositivo: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido do autor para, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
DECLARAR a nulidade das contratações temporárias de 28/02/2011 a 06/2020, bem como CONDENAR o Estado de Mato
Grosso do Sul a pagar o valor correspondente ao FGTS do período de 09/2015 até 09/2020. Sem custas e honorários, por força
do disposto no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, segundo o
disposto no § 1º do art. 1º da Lei nº 6.899/81, pelo índice IPCA-E. Os juros de mora, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97,
incidirão desde a citação até a data da expedição do precatório/RPV, a partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante
nº 17. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem necessidade de remessa necessária, com amparo no art. 496, § 3°, III, do
CPC. Oportunamente, arquive-se”.
Processo 0801056-86.2020.8.12.0046 - Procedimento do Juizado Especial Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviço
Reqte: Maria José Mariana de Queiroz
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ADV: GABRIEL CASSIANO DE ABREU (OAB 15511/MS)
ADV: LEANDRO MENDES AUGUSTO (OAB 18264/MS)
Intimação da parte, na pessoa de seu procurador, acerca da sentença prolatada. Dispositivo: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido da autora para, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, DECLARAR a nulidade das contratações temporárias de 02/2015 a 06/2019, bem como CONDENAR o Estado de Mato
Grosso do Sul a pagar o valor correspondente ao FGTS do período de 10/2015 até 06/2019. Sem custas e honorários, por força
do disposto no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, segundo o
disposto no § 1º do art. 1º da Lei nº 6.899/81, pelo índice IPCA-E. Os juros de mora, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97,
incidirão desde a citação até a data da expedição do precatório/RPV, a partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante
nº 17. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem necessidade de remessa necessária, com amparo no art. 496, § 3°, III, do
CPC. Oportunamente, arquive-se”.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNA TAFARELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL OZAIR QUEIROZ DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800265-20.2020.8.12.0046 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Jurandi Francisco Menezes dos Santos
ADV: PAOLA CRISTINA CARDOSO SANTOS (OAB 45426GO)
ADV: GABRIELA FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 46795/GO)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação, instrução
e julgamento designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone
devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão
disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao
lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail
e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência
deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente
carregada. Fica advertido o exequente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do
feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995). Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica
ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE).
Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente
no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no
processo. Data e hora da audiência: 02/02/2021 às 14:00 horas.
Processo 0800965-93.2020.8.12.0046 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Calçarela Calçados e Acessorios Ltda - ME
ADV: CARLOS JOSE REIS DE ALMEIDA (OAB 7434A/MS)
ADV: ELAINE GONÇALVES LUIZ DA SILVA (OAB 15988/MS)
ADV: DARCI LAUXEN NETO CUNHA (OAB 23599/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação, instrução
e julgamento designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone
devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão
disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão
ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 02/02/2021 às 14:30 horas.
Processo 0801180-69.2020.8.12.0046 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Correção Monetária
Reqte: Sidney Luiz Klaus
ADV: ADALBERTO APARECIDO MITSURU MORISITA (OAB 9711AMS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação, instrução
e julgamento designada a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone
devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão
disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão
ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam cientes ainda de que deverão trazer
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as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para comparecer em audiência, deverão
apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente. Data e hora da audiência: 02/02/2021 às 13:30 horas.

Costa Rica
1ª Vara de Costa Rica
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0001320-53.2020.8.12.0009 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito
Autor: Ministério Público Estadual - Indiciado: Rodrigo Ferreira de Oliveira
ADV: EDSON RODRIGUES CHAVES (OAB 15726/MS)
ADV: EDSON RODRIGUES CHAVES (OAB 15726/MS)
Vistos etc. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Rodrigo Ferreira de Oliveira, qualificado nos autos, pela
prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 306 da Lei n. 9.503/97 e art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Do auto de prisão em
flagrante, consta que a Autoridade Policial arbitrou fiança no valor equivalente a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais),
a qual foi recolhida pelo flagrado, sendo imediatamente liberado (f. 17/22). É o relatório. DECIDO. O flagrante está formalmente
em ordem. Como se observa dos elementos de informação, o autuado foi preso quando acabara de cometer os delitos que lhe
estão sendo imputados (art. 302, II, CPP), estando presente, portanto, a situação de flagrância. Logo após a captura, o autuado
foi apresentado à autoridade competente, que, por sua vez, ouviu o condutor, colhendo sua assinatura e entregando-lhe cópia
do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procedeu-se à oitiva das testemunhas que acompanharam o condutor,
bem como ao interrogatório do conduzido sobre a imputação, colhendo, após cada oitiva sua respectiva assinatura. Outrossim,
oportunizou-se a comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada e, ao final, a Autoridade Policial lavrou o auto de
prisão em flagrante. Por fim, entregou-se ao preso a nota de culpa, mediante recibo, assinada pela autoridade, com o motivo da
prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Desse modo, homologo o flagrante em seu aspecto formal, não sendo caso de
relaxamento de prisão, conforme dispõe o art. 310, I, CPP. De outro norte, observo que a liberdade provisória já foi concedida
pela própria Autoridade Policial, condicionando-a, contudo, ao recolhimento da fiança arbitrada, o que está em conformidade
com os art. 321, 322 e 325, I, todos do Código de Processo Penal, não merecendo qualquer reparo, até porque ausentes os
pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva ou à aplicação de outra medida cautelar (art. 282, 312, 313 e
319, todos do CPP). No mais, o autuado já está em liberdade, pois recolheu a fiança arbitrada pela Autoridade Policial, com
a observância dos preceitos legais. Intime-se o autuado da presente decisão, alertando-o de que a fiança recolhida obriga-o
a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para ato da persecução penal, sob pena de a fiança ser
havida como quebrada (art. 327 CPP), bem como de que não poderá mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade
processante, ou se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde
será encontrado (art. 328 CPP), também sob pena de quebramento da fiança. Deixo de designar audiência de custódia ante o
disposto no art. 1º, § 7º, do Provimento CSM 352/15, acrescentado pelo Provimento CSM 355/15. Comunique-se o Ministério
Público e o Advogado constituído. Feito isso, arquive-se, apensando-se aos autos do inquérito policial, quando distribuído, e
da ação penal, se oferecida a denúncia, trasladando-se cópia dos documentos de f. 17/22 e desta decisão. Às providências.
Cumpra-se.
Processo 0001370-79.2020.8.12.0009 (processo principal 0500134-26.2006.8.12.0009) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Liquidação / Cumprimento / Execução
Autor: Evandro Cezar Furoni Galerani
ADV: VILTON DIVINO AMARAL (OAB 2666/MS)
ADV: WALDEMAR LEBRERO MANGAS NETO DO AMARAL (OAB 20167/MS)
Vistos etc. 01. Corrija-se a classe processual para incidente de desconsideração da personalidade jurídica (12119), conforme
Tabelas Processuais Unificadas (CNJ), e altere-se o polo passivo para constar apenas o demandado João Ibrahim Jabur. 02.
Declaro a nulidade da certidão de f. 43, tendo em vista que não houve a citação pessoal do requerido João Ibrahim Jabur.
03. Nos termos do despacho de f. 19, cite-se pessoalmente o requerido João Ibrahim Jabur para que, querendo, apresente
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e requerer as provas que deseja produzir. 04. Em seguida, intime-se o requerente
para que, querendo, manifeste-se em réplica, também no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá especificar
as provas que pretende produzir. 05. Após, conclusos para despacho. Às providências. Cumpra- se. __________________
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias, acerca da devolução AR, motivo, “Mudou-se”.
Processo 0004417-18.2007.8.12.0009 (009.07.004417-0) - Procedimento Comum Cível - Erro Médico
Reqte: Filintra Maria dos Santos - Reqdo: Marcelino Campos da Costa - Clinica e Maternidade Santa Rita Ltda - ME - James
Camara de Andrade - Hospital Geral El Kadri
ADV: WALDEMAR LEBRERO MANGAS NETO DO AMARAL (OAB 20167/MS)
ADV: VILTON DIVINO AMARAL (OAB 2666/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO LOPES (OAB 11162/MS)
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
ADV: DIJALMA MAZALI ALVES (OAB 10279/MS)
ADV: ANGELO SICHINEL DA SILVA (OAB 8600/MS)
ADV: OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI (OAB 7000/MS)
ADV: ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO (OAB 5788/MS)
Vistos etc. Diante da continuidade do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, e do disposto
na Portaria 1.828/2020 da Presidência do TJMS, mostra-se inviável a realização presencial da audiência designada à f. 864.
Nesse sentido, visando compatibilizar a duração razoável do processo (art. 4º do CPC) com as regras de segurança sanitária,
nos termos do art. 431, § 2º, do Código de Normas da CGJ/MS, determino a realização da audiência designada à f. 864 em
modalidade telepresencial. Para tanto, a serventia deverá certificar nos autos o link para acesso à sala de espera e intimar os
advogados, os quais, por sua vez, deverão comunicar e orientar as testemunhas arroladas. Em razão da alteração do formato
da audiência, os requeridos Marcelino Campos da Costa e James Camara de Andrade deverão acessar o link para acesso à
audiência telepresencial, e com isso, serão ouvidos por este juízo. Se já intimados para o depoimento pessoal (art. 385, § 1º,
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CPC), os procuradores constituídos deverão comunicá-los e orientá-los quanto à audiência telepresencial. ***Ficam as partes
intimadas do link para sala de espera, fls. 885. Em relação às testemunhas residentes em outras Comarcas, do mesmo modo,
competirá aos advogados comunicá-las e orientá-las quanto à forma de realização da audiência telepresencial, e assim, serão
ouvidas por este juízo. Ressalto que as partes, testemunhas e procuradores não deverão se deslocar ao prédio do Fórum, dada
a impossibilidade de atendimento presencial. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800026-93.2021.8.12.0009 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A - Réu: Valcanubes Nogueira da Silva
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
ISSO POSTO, com fundamento no art. 330, I, do CPC, indefiro a petição inicial, ante sua evidente inépcia, e por consequência,
na forma do art. 485, I e IV, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois sequer houve recebimento da petição
inicial, tampouco angularização da lide. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se.
Processo 0800142-17.2012.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Direito de Vizinhança
Exectdo: Adilson Aparecido de Freitas da Silva e outro
ADV: KELEN CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 15859/MS)
ISSO POSTO, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declaro extinta a obrigação de pagar quantia em razão do
adimplemento, e por consequência, julgo extinta esta fase executiva com resolução de mérito. Determino o levantamento da
penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 4.335 do SRI de Costa Rica (f. 531), mediante termo nos autos. Declaro a
sentença transitada em julgado com a sua publicação, pois a manifestação do exequente é fato impeditivo ao seu direito de
recorrer.
Processo 0800595-31.2020.8.12.0009 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Izailda Ana Pereira
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026/MS)
ADV: FERNANDA CÂNDIA GIMENEZ (OAB 20370/MS)
Fica a parte autora intimada para no prazo de 15 dias, manifestar em réplica art. 350 CPC.
Processo 0800786-13.2019.8.12.0009 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Paraná Imobiliária, Consultoria e Construção Civil Ltda - ME - Ré: Carlos André Azevedo Gusmão
ADV: EDISLAINE MATIAS DIAS (OAB 23037/MS)
ADV: ELIZANDRA THAIS FREZARIN ROSA (OAB 11257/MS)
ISSO POSTO, com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo, por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a desistência da presente ação (f. 94), e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento
no art. 485, VIII, do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais; sem honorários de
sucumbência porque não houve angularização da lide. Cancele-se a audiência aprazada à f. 78. Declaro a sentença transitada
em julgado com a sua publicação, pois a manifestação das partes é fato impeditivo do direito de recorrer (preclusão lógica).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. ARQUIVE-SE
Processo 0800879-73.2019.8.12.0009 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: GIOVANNA PALIARIN CASTELLUCCI (OAB 325155/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: GLEICIANE RODRIGUES DE ARRUDA (OAB 13822/MS)
Fica a parte autora intimada para no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça.
Processo 0800889-20.2019.8.12.0009 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Honda S/A
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 22485A/MS)
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
Fica a parte autora intimada para no prazo de cinco dias, manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça.
Processo 0800909-79.2017.8.12.0009 - Procedimento Comum Cível - Alienação Judicial
Autor: Egelte Engenharia Ltda - Réu: Stenobras Cia de Obras e Participação
ADV: MARCELO DIAS GONÇALVES VILELA (OAB 73138/MG)
ADV: BRUNO VELOSO LAGO (OAB 77974/MG)
ADV: MARCUS VINICIUS SANTANA ARAUJO (OAB 14864A/MS)
Intime-se o expert para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do pedido de parcelamento dos honorários
periciais formulado à f. 249. Após, façam-se os autos conclusos para despacho. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800999-82.2020.8.12.0009 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Flávio Ricardo Ferreira da Cunha
ADV: EDISLAINE MATIAS DIAS (OAB 23037/MS)
Fica a parte autora intimada através de seus Procuradores da Audiência de Conciliação designada para 30/03/20201 às
13:00 horas, horário de MS. ___________ ISSO POSTO, com fundamento no art. 300, caput, do CPC, defiro o pedido de tutela
provisória de urgência satisfativa (ou antecipada), e o faço para determinar que a requerida suspenda, imediatamente, os
descontos mensais na folha de pagamento do requerente referentes ao contrato de cartão de crédito n. 5135570005797021,
e se abstenha de realizar qualquer ato (direto ou indireto) de cobrança do débito em discussão referente a este contrato, até
ulterior deliberação, mantendo bloqueado o cartão de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
até o limite de 10 (dez) dias (arts. 139, IV, c/c 537, do CPC).

2ª Vara de Costa Rica
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0800654-24.2017.8.12.0009 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Roberto da Silva
ADV: LUIS AFONSO FLORES BISELLI (OAB 12305B/MS)
POSTO ISSO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo, com resolução de mérito, IMPROCEDENTE o pedido inicial
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feito por Roberto da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Fica o sucumbente condenado ao pagamento
de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, patamar compatível com o previsto no art. 85, §3º, I, do
CPC, porém suspendo a cobrança nos moldes do art. 98, §3°, do CPC, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita. P. R. I. C.
Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo após o trânsito em julgado desta sentença.
Processo 0801369-32.2018.8.12.0009 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: J.I.C. - Réu: A.S.A. - Perito: Instituto de Perícias Científicas - IPC
ADV: GILBERTO LOPES THEODORO (OAB 139970/SP)
ADV: IGOR DE SOUSA ARMAGNI (OAB 74725/PR)
Despacho fls. 359: Atento às razões e fundamentos apresentados pela empresa requerida a fls. 344, defiro o pedido de sigilo
processual. O processo deverá tramitar em segredo de justiça (fls. 189, III, do CPC). Baixem-se a chancela de sigilo e registrem
tal circunstância no SAJ. Diante da juntada do acórdão de fls. 347/358, proferida no Agravo de Instrumento n°. 140034170.2019.8.12.0000, cumpra-se a decisão em seus estritos limites, tendo em vista que, dando provimento ao recurso, foi deferida
antecipação da tutela recursal. Nota do Cartório: Fica ainda a parte requerida devidamente intimada acerca do Acórdão de fls.
361/381 que deferiu a Tutela de Urgência para que a parte Requerida valores constantes nos 3 (três) boletos objeto da presente
ação, determinando-se à Requerida que se abstenha de sacar títulos que representem tais valores e/ou de indicá-los a protesto,
assim como se bstenha de inscrever o nome do Requerente em cadastros de inadimplentes por força das exigências objeto da
presente ação, e, caso já tenha sido efetuada a inscrição, que suspenda seus efeitos, até o final julgamento da presente ação.

Juizado Especial Adjunto de Costa Rica
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000583-21.2018.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Alaor Pereira - Exectdo: Willisnelson Rosa Soares Monteiro e outro
ADV: ALEXANDRO GARCIA GOMES NARCIZO ALVES (OAB 8638/MS)
ADV: THIAGO FERNANDES RODRIGUES (OAB 19046/MS)
ADV: RAMIRO PIERGENTILE NETO (OAB 18011/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 178, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinçao
Processo 0800196-12.2014.8.12.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: JOÃO BATISTA ALVES AUTOPEÇAS EPP
ADV: MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES (OAB 7527B/MS)
ADV: ROBERTO RODRIGUES (OAB 2756/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 193, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinçao
Processo 0800200-49.2014.8.12.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: JOÃO BATISTA ALVES AUTOPEÇAS EPP
ADV: ROBERTO RODRIGUES (OAB 2756/MS)
ADV: MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES (OAB 7527B/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 157, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinçao
Processo 0800457-64.2020.8.12.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Autor: Tecidos Primavera Ltda
ADV: MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES (OAB 7527B/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 23, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinção.
Processo 0800629-11.2017.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: V.P.S.M.
ADV: ELIZANDRA THAIS FREZARIN ROSA (OAB 11257/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 65, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinçao
Processo 0800836-78.2015.8.12.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Hidropar Produtos e Serviços Automotivos Ltda - Me - Exectdo: Vanderlei Gomes da Silva
ADV: ADRIANO MARTINS DA SILVA (OAB 8707/MS)
ADV: JOSÉ RICARDO DE ASSIS PERINA (OAB 12135/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 188, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinçao
Processo 0801265-11.2016.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: L.L. Materiais para Construção Ltda - ME
ADV: ROBERTO RODRIGUES (OAB 2756/MS)
Fica a parte autora intimada a se manifestar da certidão de fls. 109, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias,
pena de extinçao
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO MARCUS ABREU DE MAGALHÃES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEOSDETE DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800269-42.2018.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Reqte: VT Paraná Supermercado Ltda - ME
ADV: ELIZANDRA THAIS FREZARIN ROSA (OAB 11257/MS)
ADV: SUZANA BULGARELI DÓDERO GRILLO (OAB 13383/MS)
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Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão negativa de fl. 63, requerendo
direito.
Processo 0800318-25.2014.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação
Exeqte: SILVANA RENESTO - Exectdo: Fernando Martins Tregnago (Marmoraria União) ME
ADV: JOÃO MATHEUS DE SOUZA (OAB 16848/MS)
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão negativa de fl. 225, requerendo
direito.
Processo 0800673-93.2018.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Exeqte: VT Paraná Supermercado Ltda - ME
ADV: ELIZANDRA THAIS FREZARIN ROSA (OAB 11257/MS)
ADV: JÚLIA GABRIELA ROSA DE ALMEIDA (OAB 22138/MS)
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão negativa de fl. 50, requerendo
direito.
Processo 0801269-48.2016.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: L.L. Materiais para Construção Ltda - ME
ADV: ROBERTO RODRIGUES (OAB 2756/MS)
ADV: MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES (OAB 7527B/MS)
ADV: MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES (OAB 10891A/MS)
ADV: LAURA ELIZABETH GUILARDI RODRIGUES (OAB 23539/MS)
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão negativa de fl. 126, requerendo
direito.
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO MARCUS ABREU DE MAGALHÃES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEOSDETE DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0800011-95.2019.8.12.0009 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Reqte: Tecidos Primavera Ltda ME
ADV: ROBERTO RODRIGUES (OAB 2756/MS)
ADV: MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES (OAB 7527B/MS)
ADV: AYLANA DA SILVA NASCIMENTO COELHO (OAB 22625/MS)
ADV: LAURA ELIZABETH GUILARDI RODRIGUES (OAB 23539/MS)
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão negativa de fl. 62, requerendo o que de
direito.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO MARCUS ABREU DE MAGALHÃES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEOSDETE DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0800180-48.2020.8.12.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: Paraná Imobiliária, Consultoria e Construção Civil Ltda - ME
ADV: ELIZANDRA THAIS FREZARIN ROSA (OAB 11257/MS)
ADV: EDISLAINE MATIAS DIAS (OAB 23037/MS)
Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de penhora negativa de fl. 52, requerendo
o que de direito.

Coxim
1ª Vara de Coxim
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0302648-22.2009.8.12.0011 (011.09.302648-0) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Financeira Alfa S/A - Exectdo: Fábio Nunes de Souza e outro
ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)
Ante ao exposto, homologo o acordo celebrado pelas partes e, por consequência, julgo extinta a execução na forma prevista
nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. Custas dispensadas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, e honorários na
forma do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, elabore-se minuta de desbloqueio do valor
penhorado e, caso existente, promova-se o necessário para levantamento das demais restrições impostas. Oportunamente,
arquivem-se em definitivo.
Processo 0800074-46.2021.8.12.0011 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: Kamyli Vitoria Alves Bitencourt Silva
ADV: RENATA PADILHA OLIVEIRA (OAB 46340SC)
Em razão do disposto no § 2º, do art. 363, do Provimento nº 240, de 10 de dezembro de 2020, que instituiu o Novo Código
de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, revogando a norma anterior e inclusive o Provimento n.º 70, recebo
a Carta Precatória distribuída, uma vez que a parte comprovou que é beneficiária da justiça gratuita. Assim, CUMPRA-SE,
como deprecado, servindo a própria Carta Precatória de mandado. Após devidamente cumprida, devolva-se a Carta Precatória
à origem, com nossas homenagens. Em caso de circunstância superveniente que impeça a efetivação do ato deprecado nesta
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Comarca, devido a natureza itinerante da CP, faça sua remessa, desde logo, à Comarca competente para sua realização,
comunicando o juízo deprecante.
Processo 0800240-49.2019.8.12.0011 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Assistência MédicoHospitalar
Exeqte: Silvana Helpis de Oliveira
ADV: CARLA VALÉRIA PEREIRA MARIANO (OAB 21021B/MS)
manifeste a exequente sobre as retenções conforme informações de páginas 159-160, requerendo o que de direito.
Processo 0800343-22.2020.8.12.0011 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
Manifeste a parte requerente sobre as informações de p. 59/62, requerendo o que de direio para prosseguimento do feito.
Processo 0800840-70.2019.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Cirúrgica MS Ltda - Me
ADV: SÉRGIO RIBEIRO ALBUQUERQUE (OAB 19818/MS)
ADV: PAULO ERNESTO VALLI (OAB 11672B/MS)
Efetuado o bloqueio, junte aos autos o extrato da pesquisa e, na sequência, intime-se a parte exequente e a parte executada,
cientificandoessa última para que, querendo, apresente impugnação/embargos no prazo legal.
Processo 0801207-75.2011.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Alexsandro Zauchin e outros
ADV: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA (OAB 7985A/MS)
ADV: ANTENOR M. PEDROSO (OAB 9794/MS)
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias,
alertando a parte que o silêncio será interpretado como quitação e implicará na extinção da execução, pelo pagamento.
Processo 0801317-59.2020.8.12.0011 (apensado ao Processo 0800319-62.2018.8.12.0011) - Ação de Exigir Contas Dever de Informação
Autora: Leidy Margot Oliveira Ritt
ADV: MIRON COELHO VILELA (OAB 3735/MS)
Sobre a conclusão, intimem-se a parte autora e o Ministério Público para manifestação.
Processo 0801619-93.2017.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
Manifeste a parte exequente sobre andamento da Carta precatoria, juntada extrato nos autos.
Processo 0801707-68.2016.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exectdo: Julio Deolindo Custodio
ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)
manifeste a parte autora sobre a manifestação do réu de páginas 166-170, requerendo o que de direito.
Processo 0801743-52.2012.8.12.0011 - Monitória - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA (OAB 7985A/MS)
ADV: ANTENOR M. PEDROSO (OAB 9794/MS)
ADV: ALESSANDRA GRACIELE PIROLI (OAB 12929/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias,
alertando a parte que o silêncio será interpretado como quitação e implicará na extinção da execução, pelo pagamento.
Processo 0801828-57.2020.8.12.0011 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 7623A/MS)
Manifeste a parte requerente sobre as informações de p. 72/74, requerendo o que de direito.
Processo 0801839-86.2020.8.12.0011 - Cumprimento Provisório de Sentença - Seguro
Exeqte: Rudiney Marques Batista - Exectdo: Mapfre Vida S/A
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (OAB 7313/MS)
Em razão da devolução, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada, conforme requerido. Após, intimemse as partes para requererem o que entenderem pertinente em 05 dias.
Processo 0801880-87.2019.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Lima, Pegolo & Brito Advocacia S/S - Exectdo: José Nelson de Carvalho Lopes
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: JOSÉ NELSON DE CARVALHO LOPES (OAB 7564A/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Efetuado o bloqueio, junte aos autos o extrato da pesquisa e, na sequência, intime-se a parte exequente e a parte executada,
cientificando essa última para que, querendo, apresente impugnação/embargos no prazo legal.
Processo 0802134-26.2020.8.12.0011 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Luiz Fernando Barbosa Lima - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
Sobrevindo aceitação quanto o encargo e valor de honorários, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias,
alegarem eventual impedimento ou suspeição do perito, para apresentarem quesitos e indicarem eventual assistente técnico.
Processo 0802299-10.2019.8.12.0011 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Pedro Benedito da Silva - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
intimem-se as partes para manifestação em 10 dias.
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Processo 0802306-65.2020.8.12.0011 (apensado ao Processo 0801506-71.2019.8.12.0011) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Defensoria Pública Estadual - Exectdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Efetuado o bloqueio, junte aos autos o extrato da pesquisae, na sequência, intime-se a parte exequente e a parte executada,
cientificandoessa última para que, querendo, apresente impugnação/embargos no prazo legal.
Processo 0802445-51.2019.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Muller & Muller Ltda - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: VERGILIO GABRIEL DE ARAGÃO SILVA (OAB 16903/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Com a juntada, intime-se a parte executada para manifestação em 10 dias. NOTA DO CARTÓRIO: juntada de p. 243/244.
Processo 0802563-27.2019.8.12.0011 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: M.J.R.
ADV: JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO (OAB 13236/MS)
Efetuado o bloqueio, junte aos autos o extrato da pesquisa e, na sequência, intime-se a parte exequente e a parte executada,
cientificando essa última para que, querendo, apresente impugnação/embargos no prazo legal.
Processo 0802705-75.2012.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Adicional de Insalubridade
Exeqte: Regina Maura de Jesus
ADV: CAMILLA FONSECA DE PAULA DOS SANTOS (OAB 17105/MS)
ADV: NEIVA APARECIDA DOS REIS (OAB 5213B/MS)
manifeste a parte autora sobre a juntada de ofício de páginas 249-250, requerendo o que de direito.
Processo 0802739-06.2019.8.12.0011 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Constrição / Penhora /
Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Autor: Enoque Souza da Silva
ADV: KAIO VINICIUS ALCANTARA NABHAN (OAB 22712/MS)
manifeste a parte autora sobre a juntada de ofício de páginas 378, requerendo o que de direito.

2ª Vara de Coxim
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0801460-58.2014.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Dissolução
Exeqte: R.C.F. - Exectdo: ROQUE MARQUES DO CARMO
ADV: JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO (OAB 13236/MS)
Fica o exequente intimado para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0802142-42.2016.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Auto Posto Cristo Rei III - LTDA - Sidnei Rodrigues de Matos - Marcia Cristina
Rodrigues de Matos - Daniel Martinez Zanetti - Terezinha de Fátima Gonçalves Freitas
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Fica o exequente intimado para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0802498-95.2020.8.12.0011 (apensado ao Processo 0802075-72.2019.8.12.0011) - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Ray Ramiro Nunez de Oliveira
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 31034/PR)
Fica a parte autora intimada para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0802859-49.2019.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Revisão do Saldo Devedor
Exeqte: Nacional Comercial Hospitalar Ltda - Exectdo: Fundação Estatal de Saúde do Pantanal Hospital Regional Dr. Alvaro
Fontoura Silva
ADV: GUILHERME RODRIGUES PASCHOALIN (OAB 248154/SP)
ADV: VALNIR BATISTA DE SOUZA (OAB 192669/SP)
Fica o exequente intimado para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Vara Criminal - Infância e Juventude de Coxim
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL - INFÂNCIA E JUVENTUDE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0002147-58.2020.8.12.0011 (apensado ao Processo 0009913-26.2020.8.12.0800) - Inquérito Policial - Tráfico
de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual - Indiciado: Thiago Rodrigues
ADV: DIEGO FRANCISCO ALVES DA SILVA (OAB 18022/MS)
Teor do ato: fica o advogado indicado pelo indiciado, intimado para apresentar Defesa Prévia, no prazo legal.

Juizado Especial Adjunto Civel de Coxim
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0002518-95.2015.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Berenice Estandislau de Lima
ADV: CAROLINE CORRÊA (OAB 21314/MS)
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ADV: VALÉRIA FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB 13716/MS)
Intimação da parte recorrida para, em dez dias, apresentar, caso queira, suas contrarrazões ao Recurso Inominado.
Processo 0800609-09.2020.8.12.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
Autor: Aldo Gessie da Silva
ADV: ELISANGELA CRISTINA MOIOLI (OAB 16439/MS)
Diante da Decisão de f. 61-62, intima-se a parte recorrente para, no prazo de 15 dias, comprovar os pressupostos legais
para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento.
Processo 0800802-24.2020.8.12.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Ana Rafaela Augusta da Silva Bampi
ADV: JULIANA MARIA QUEIROZ FERNANDES (OAB 13403/MS)
Diante da Decisão de f. 125-126, intima-se a parte recorrente para, no prazo de 15 dias, comprovar os pressupostos legais
para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento.
Processo 0801013-02.2016.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Correção Monetária
Exeqte: Elisangela Belafonte Maresi
ADV: CLAUDIA CENTENARO (OAB 9283/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência da Certidão de Crédito de f. 94.
Processo 0801084-96.2019.8.12.0011 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Reqte: Andrea Fernanda Gomes da Costa - ME
ADV: JULIANA MARIA QUEIROZ FERNANDES (OAB 13403/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência da Certidão de Crédito de f. 34.
Processo 0802151-62.2020.8.12.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Maria Augusta Garcia Ribeiro
ADV: ELISANGELA CRISTINA MOIOLI (OAB 16439/MS)
Diante da Decisão de f. 266-267, intima-se a parte recorrente para, no prazo de 15 dias, comprovar os pressupostos legais
para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento.
Processo 0802489-36.2020.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Construir Materiais de Construção Ltda
ADV: PALOMA CRISTINA CAPRARA (OAB 11977/MS)
Em atenção à regra prevista nos arts. 9º e 10 do CPC, intima-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, dizer sobre a
prescrição da pretensão de execução da dívida constante dos documentos de p. 03 e 05.
Processo 0802782-06.2020.8.12.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Marcelo Pereira dos Santos
ADV: OSIEL FERREIRA DE SOUZA (OAB 18006/MS)
Intimação da parte autora sobre o Despacho de f. 12, cujo trecho segue: “Analisando detidamente os autos, verifico que
o autor, ao juntar comprovante de residência (f. 08), o fez em nome de terceiro sem, contudo, juntar qualquer declaração que
justifique tal fato. Portanto, determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a situação supra descrita com a
documentação necessária, ou, no mesmo prazo, apresente comprovante de residência em nome próprio.”
Processo 0802803-79.2020.8.12.0011 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: Chagas e Monteiro Ltda -ME
ADV: GIDALTE DE PAULA DIAS (OAB 56511/PR)
ADV: JOÃO RICARDO DE ALMEIDA GERON (OAB 60345/PR)
Intimação da parte Exequente para, em cinco dias, confirmar o endereço da parte Executada que se encontra nas f. 01
(especificamente quanto à numeração “00”).
Processo 0802836-69.2020.8.12.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Antonio Mascarenhas Cardoso
ADV: PALOMA CRISTINA CAPRARA (OAB 11977/MS)
Intima-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o endosso dos títulos que acompanham a inicial (p.
10-13), tendo em vista que, em se tratando de cheque nominal, o simples portador do título não detém legitimidade ativa para
cobrar o valor por ele representado sem a existência de endosso, a teor do artigo 17, da Lei nº 7.357/85.
Processo 0802851-72.2019.8.12.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Eliete Felipe de Melo - Reqda: Telefônica Brasil S.A - Chubb Seguros Brasil S.A
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 24460A/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: VALÉRIA FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB 13716/MS)
ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)
ADV: JORDELINO GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 5971/MS)
ADV: BRUNA CARLA DA SILVA PEREIRA (OAB 22473/MS)
Intimação das partes sobre a Sentença de f. 671-673, cujo dispositivo segue: Juíza Leiga: “Ante o exposto e, por tudo que
consta nos autos, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto
com resolução de mérito.” Juíza de Direito: “Homologo a sentença proferida pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.”

Fátima do Sul
1ª Vara de Fátima do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000017-70.1998.8.12.0010 (010.98.000017-3) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Banco Sistema S/A e outro - Exectdo: Raul Carlos Peixoto - Maria do Carmo Barbosa Peixoto e outros
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ADV: BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONÇALVES DIAS (OAB 9381/MS)
ADV: DANIEL BRAJAL VEIGA (OAB 258449/SP)
ADV: PAULO CESAR BEZERRA ALVES (OAB 7814/MS)
1. Oficie-se à Receita Federal, para que forneça informações acerca de eventuais débitos do imóvel de matrícula nº 2.493
(NIRF 1.921.048-5). Prazo: 15 dias. 2. Intimem-se os Executados para que informem se o imóvel de matrícula nº 3.141 (NIRF
4.920.990-8) foi vendido e pertence, de fato, ao terceiro LUIZ EDUARDO ZANON, terceiro à lide, como registra a certidão
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (p. 2114). 3. No mais, cumpra-se o determinado no item “2.” da p. 2107. Às
providências.
Processo 0000477-18.2002.8.12.0010 (010.02.000477-0) - Inventário - Inventário e Partilha
Invtarda: Julia Masako Kaku - Reqdo: Jorge Massashigue Kaku e outros
ADV: KAZUYOSHI TAKAHASHI (OAB 5169/MS)
Fica intimada a parte autora de que o processo foi desarquivado e encontra-s disponível para manifestação.
Processo 0800375-64.2019.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Y.M.C. - M.M.C. - N.M.L. - M.R.C. - Réu: T.P. - C.A.P.G. - LitisPas: B.A.C.S.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA (OAB 19593/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: CAIO AUGUSTO GIMENEZ (OAB 172857/SP)
1.Promova o cartório a evolução da classe do processo para “Cumprimento de sentença”, adequando-se os polos ativo e
passivo, se necessário. 2.Intime-se o devedor para cumprir a sentença, por meio de seu advogado, pessoalmente ou por edital,
conforme o caso, nos termos do art. 513, § 2º, do NCPC. 3.Não ocorrendo o pagamento do débito acrescido das custas, de forma
voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de
advogado de 10% (dez por cento). Sendo o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 4.Além disso,
não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado ou auto de penhora, a critério
do requerimento feito pela parte exequente, seguindo-se os atos de expropriação 5.Advirta-se o executado que transcorrido o
prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 6. Caso transcorrido o prazo para pagamento voluntário
sem cumprimento da obrigação, expeça-se certidão de teor da decisão, que indicará o nome e a qualificação do exequente e
do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de ser
levada a protesto pelo exequente, nos termos do art. 517 do novo CPC. Cumpra-se.
Processo 0801216-59.2019.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Geraldo Soares da Silva - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: SILDIR SOUZA SANCHES (OAB 8445B/MS)
Fica intimada a parte autora para que manifeste sobre impugnação de fl. 214-216.
Processo 0801535-90.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autor: Junior Cezar da Cruz - Réu: Uniesp S/A - Uniesp Paga Fundo de Investimentos Multimercado Exclusivo Crédito
Privativo
ADV: CAMILA RODRIGUES DE MELO (OAB 18774/MS)
ADV: POLLYANA RAMOS ALVES (OAB 19614/MS)
Posto isso, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando parcialmente procedentes
os pedidos, para condenar as requeridas Uniesp S/A e Uniesp Paga Fundo de Investimentos Multimercado Exclusivo Crédito
Privativo, à obrigação de fazer consistente em quitar diretamente junto ao agente financeiro (CEF) os débitos relativos à
amortização, vinculados ao Contrato de Financiamento Estudantil (FIES) da parte autora, respeitando-se, para fins de quitação,
os termos, as condições e os prazos contratuais pactuados, conforme cláusula 2.4 (p. 29-30). Deve ser comunicado o agente
financeiro (Caixa Econômica Federal) a respeito desta decisão, não devendo ser realizadas cobranças ou mesmo apontamentos
cadastrais em banco de inadimplentes a atingir o nome da parte autora em razão das parcelas analisadas no âmbito desta
sentença. Concedo a tutela de urgência de natureza antecipada em sua integralidade, para que a requerida dê continuidade à
prestação contratual prometida, no sentido de adimplir o financiamento estudantil (FIES), tudo nos termos da cláusula 2.4 do
respectivo instrumento (p. 29-30), tendo em vista que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, sendo a
probabilidade do direito evidenciada pela própria procedência do pedido inicial, enquanto o risco ao resultado útil do processo
encontra respaldo no risco de a parte autora sofrer prejuízos em decorrência da existência de tais gravames nos sistemas
internos da ré e nos cadastros de inadimplentes, de modo que determino o cumprimento da obrigação de fazer atinente à
quitação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser oficiado à autoridade administrativa responsável por cumprir a ordem judicial.
O não cumprimento dessa determinação importará na incidência de multa no valor correspondente a 20% (vinte por cento) de
cada parcela que não for quitada pela parte requerida. No mais, torno definitiva a decisão de p. 61-62 em que foi determinada a
proibição do registro de quaisquer débitos pela instituição financeira ou pela Uniesp nos sistemas do Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC) e SERASA. Diante da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, com
base em tal percentual, condeno os litigantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios insertos no artigo 85,
§ 2º do Código de Processo Civil, sobretudo considerando a ausência de complexidade da causa, assim como o tempo exigido
para o serviço e ausência de instrução probatória. A exigibilidade destas verbas fica suspensa em relação à requerente, por
se tratar de beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, do CPC). Publique-se a presente Sentença no órgão oficial (DJ),
registrada automaticamente pelo SAJ, ficando as partes intimadas por este ato. Certificado o trânsito em julgado, não havendo
alteração do julgado, arquivem-se os autos, com baixa. Às providências.
Processo 0801620-76.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Regiane Santana Miguel - Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A - Unimed Seguradora S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
Intimação dos requeridos acerca dos alvarás expedidos.
Processo 0801932-52.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Roseli Calixto do Nascimento - Réu: Unimed-Seguradora S/A
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JÚNIOR (OAB 8281/MS)
Fica intimada a parte autora para que manifeste sobre contestação e documentos de fl. 48-183.
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Processo 0802021-75.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Férias
Autora: Fernanda Ferreira do Nascimento
ADV: ALEXSANDRO MENDES FEITOSA (OAB 13532/MS)
ADV: SIMONE FREITAS CORDEIRO SILVA (OAB 15743/MS)
Manifeste-se o autor acerca da contestação ofertada.
Processo 0802273-78.2020.8.12.0010 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Gedalva Rodrigues dos Santos
ADV: KAZUYOSHI TAKAHASHI (OAB 5169/MS)
Defiro a abertura de inventário na forma de arrolamento sumário com relação a Paulo Francelino dos Santos e nomeio
inventariante Gedalva Rodrigues dos Santos, independente de termo de compromisso (CPC, art. 660). Com a inicial foram
juntados os seguintes documentos: i) declaração de hipossuficiência (p. 12); ii) documentos pessoais da inventariante e
inventariado (p. 6-27); iii) certidão de óbito (p. 7); iv) procuração (p. 11 e 32); v) matrícula imobiliária (p. 28); vi) RCTO (p. 33-35);
vii) ITCD (p. 36-38); viii) certidões negativas fiscais (p. 29-31). Intime-se a inventariante para, no prazo de vinte dias, apresentar
as primeiras declarações, obedecendo rigorosamente ao previsto no art. 620 do CPC, bem como devendo adequar o valor
da causa ao dos bens a serem inventariados. Com as primeiras declarações, o inventariante deverá apresentar: a) certidões
negativas fiscais das Fazendas Públicas da União, Estado e Município, caso não apresentadas; b) documento comprobatório da
qualidade de herdeiro de todos os sucessores, caso ainda não comprovados; c) procuração em nome dos herdeiros e cônjuges
representados pelo advogado do inventariante ou pedido de citação, caso não feito; d) documentos pessoais do(s) falecido(s),
caso não apresentados; e) documentos de comprovação de propriedade de todos os bens inventariados, caso não apresentados.
Às providências para juntada, em quinze dias, de certidão acerca da inexistência de testamento público e instrumentos de
testamentos cerrados junto ao Registro Central de Testamentos on-line (RCTO), nos termos do provimento 56/2016 do Conselho
Nacional de justiça (CNJ). Apresentadas as primeiras declarações, proceda-se a citação e intimação das herdeiras (p. 5),
da Fazenda Pública Estadual e do Ministério Público, conforme art. 626, do Código de Processo Civil, para manifestarem-se
sobre os termos do inventário. Não cumpridas as determinações supra em vinte dias, intime-se pessoalmente a inventariante
para impulsionar o feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. Certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte
requerente, conclusos para sentença de extinção. Diante da declaração da p. 12, a qual ostenta presunção de veracidade por
força do disposto no § 3º do art. 99 do NCPC, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos
termos do art. 98 e ss. do NCPC. Fica a parte beneficiada advertida que em caso de revogação do benefício, deverá arcar com
as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa,
que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, conforme previsão
contida no parágrafo único do art. 100 do NCPC. Às providências. Intimem-se.
Processo 0802289-32.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Antonio Pacheco - Reqdo: Banco Ficsa S/A
ADV: MILA GOMEZ ALVES (OAB 24640/MS)
ADV: RENATO CÉSAR BEZERRA ALVES (OAB 11304/MS)
ADV: BRENO DE ANDRADE ALVES (OAB 23178/MS)
ADV: PAULO CESAR BEZERRA ALVES (OAB 7814/MS)
Republicação por incorreção: Vistos. 1.Inicialmente, diante da presunção legal decorrente da declaração de pobreza (CPC,
art. 99, § 3º), defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte requerente, a qual fica advertida que em caso de
revogação do benefício, arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até
o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá
ser inscrita em dívida ativa. 2. Quanto ao pedido de tutela de urgência, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC,
essencialmente, a probabilidade do direito, devem ser interpretados com base nas afirmações lançadas pela parte autora na
petição inicial. No caso, a parte autora afirma que desconhece a origem dos descontos que estão ocorrendo mensalmente em
sua folha de pagamento oriundos de contratos com o banco requerido que não teria celebado, alegação que deve ser recebida,
neste momento do processo, com presunção de veracidade, até porque caso se tratar de uma inverdade, ficará a parte autora
sujeita à condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, II). Ademais, no presente caso, não há perigo de irreversibilidade
(CPC, art. 300, § 3º, a contrario sensu), pois em caso de reversão da medida, a autora ficará obrigada ao pagamento dos valores
não descontados. Também deve ser considerado que é manifesto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já
que a manutenção de descontos na folha de pagamento a título de uma contratação potencialmente inexistente gera a redução
do rendimento mensal do aposentado, bem como bloqueia a margem consignável, tratando-se, portanto, de medida limitadora
de recursos, a qual deve ser imediatamente cessada quando houver dúvidas, como no presente caso, a respeito da legitimidade
da contratação que deu azo aos descontos. Posto isso, presumindo-se, por ora, verdadeira a afirmação da parte autora, e não
havendo perigo de irreversibilidade, concedo liminarmente a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar a suspensão
dos descontos efetuados na folha de pagamento de Antonio Pacheco (CPF 250.445.081-87) referente ao contrato com o Banco
C6 Consignado - FICSA S/A de n. 010012899028 no valor mensal de R$ 49,63 (quarenta e nove reais e sessenta e três
centavos), devendo ser oficiado à agência local do INSS, requisitando a imediata suspensão desses descontos até o deslinde
deste feito, sob pena de fixação de multa diária. 3.Quanto ao pleito de inversão do ônus da prova, deve ser reconhecido que
o presente caso envolve relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à regra estabelecida no inciso VIII do art. 6º do CDC.
Assim, não havendo dúvidas sobre a hipossuficiência da parte autora, frente à instituição financeira requerida, a inversão do
ônus da prova é medida que se impõe, competindo à parte ré a comprovação da efetiva contratação a justificar os descontos
feitos mensalmente. 4.Tendo em vista a natureza da demanda e o fato de a parte autora já ter manifestado seu desinteresse na
conciliação, em uma interpretação ampliativa do § 4º do art. 334 do CPC, deixo de designar a sessão de conciliação, uma vez
que é bastante provável que configuraria ato infrutífero, o que deve ser evitado, a fim de prestigiar a celeridade processual e
reduzir o custo do processo para as partes e ao Judiciário. 5.Assim, cite-se e intime-se a parte ré, pela via postal (AR/MP), para
apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a sobre os efeitos da revelia. 6.Apresentada a resposta, intime-se
a parte autora, pelo órgão oficial (DJ), para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. 7.Por fim, voltem
os autos conclusos para saneamento ou prolação de sentença. Às providências.
Processo 0802319-67.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Claudimere Ferreira da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILLIAN NAVARRO SCALIANTE (OAB 22332/MS)
1. Diante da declaração da p. 10, a qual ostenta presunção de veracidade por força do disposto no § 3º do art. 99 do NCPC,
defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos do art. 98 e ss. do NCPC. Fica a parte
beneficiada advertida que em caso de revogação do benefício, deverá arcar com as despesas processuais que tiver deixado de
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adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda
Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 100 do
NCPC. 2. Deixa-se de designar sessão de conciliação em razão da natureza da demanda, em interpretação ampliativa do art.
334, § 4º, II, do CPC. 3. Cite-se o réu, pelo correio (AR), para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o
sobre os efeitos da revelia. 4. Apresentada a resposta, intime-se a autora, pelo órgão oficial (DJ), para, querendo, impugná-la no
prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.
Processo 0802331-81.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Daniel Gonzaga Coelho - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: STERPHANE LIGIANE DE ASSIS XIMENES (OAB 20205/MS)
1. Diante da declaração de hipossuficiência que acompanha a inicial, a qual ostenta presunção de veracidade por força
do disposto no § 3º do art. 99 do NCPC, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos
do art. 98 e ss. do NCPC. Fica a parte beneficiada advertida que em caso de revogação do benefício, deverá arcar com as
despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa,
que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, conforme previsão
contida no parágrafo único do art. 100 do NCPC. 2. Deixa-se de designar sessão de conciliação em razão da natureza da
demanda, em interpretação ampliativa do art. 334, § 4º, II, do CPC. 3. Cite-se o réu, pelo correio (AR), para apresentar resposta
e quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o sobre os efeitos da revelia. 4. Apresentada a resposta, intime-se a
autora, pelo órgão oficial (DJ), para, querendo, impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Com base na prerrogativa conferida
pelos incisos II e VI do art. 139 do NCPC, e dando eficácia à norma principiológica contida no art. 4º do NCPC, em um juízo
antecipado de saneamento (NCPC, art. 357), considerando que desde já é possível delimitar as questões de fato sobre as quais
recairá a atividade probatória, bem como as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (se estão presentes os
requisitos legais autorizadores da concessão do benefício pleiteado), determino o seguinte: a) A realização de perícia médica
na parte requerente, razão pela qual nomeio como perita do juízo a Dra. Carla Zafaneli Dias dos Reis Bongiovanni, e-mail dra.
carlapericias@gmail.com. a.1) A serventia deverá (por e-mail ou telefone) comunicar o(a) perito(a) para: i) informar se aceita a
nomeação em 10 (dez) dias ou no ato da intimação; ii) aceita a nomeação, informar a data, local e horário da perícia, no prazo
de 10 (dez) dias ou no ato da intimação; iii) ciência dos honorários periciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), que serão
rateados igualmente entre as partes (CPC, art. 95, caput), já que a perícia foi determinada de ofício, sendo que o pagamento da
parte requerida será adiantado (CPC, art. 95, § 1º), enquanto que o da parte requerente será feito pelo Estado de Mato Grosso
do Sul (CPC, art. 95, § 3º, II), ficando ressalvado que somente recairá à Fazenda Pública Estadual o ônus desse pagamento
na hipótese da beneficiária da assistência judiciária gratuita restar sucumbente na presente demanda (art. 82, § 2° c/c art. 98,
§ 3°, ambos do CPC). Se a parte requerida restar sucumbente, caberá a esta o dever de arcar com os honorários periciais
totais ; iv) a faculdade de consultar o processo e seus documentos, inclusive poderá requerer a extração e envio de cópias; v)
entregar o laudo pericial 30 (trinta) dias após a realização do exame pericial. a.2) A serventia deverá, ainda: i) intimar a parte
autora para apresentar quesitos em 15 (quinze) dias, caso ainda não tenha feito; ii) aceita a nomeação, intimar a parte requerida
para adiantar 50% dos honorários periciais; iii) encaminhar os quesitos ao(à) perito(a); iv) intimar as partes da data, do local e
horário da perícia, devendo a parte apresentar ao(à) perito(a) os documentos e exames que eventualmente tem à disposição;
v) intimar o (a) requerente, pessoalmente, por mandado, para comparecimento, devendo trazer todos os exames, receituários
e laudos médicos que possua, ficando ainda cientificada a autora de que o seu não comparecimento à perícia implicará na
improcedência do pedido; vi) intimar as partes da juntada do laudo pericial e para manifestação em 10 (dez) dias. a.3) A
Serventia deverá cientificar a perita, via e-mail, de que de que deverá explicitar todas as questões que entender pertinentes,
assim como responder aos quesitos elaborados pelas partes, bem como aos seguintes quesitos do Juízo: a) a autora possui
lesão causada em decorrência do acidente? b) dessa lesão resultaram sequelas? c) a autora está incapacitada para o trabalho?
d) É incapacidade total ou parcial? Provisória ou Permanente? a.4) Outrossim, tendo em vista que na data em que ocorreu
o acidente de trânsito mencionado na inicial já se encontrava em vigor a Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, que alterou o
texto do art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, inserindo tabela dispondo acerca do percentual de invalidez para
cada tipo de lesão sofrida pela vítima do acidente, quando da elaboração do laudo, deverá o perito judicial informar quanto ao
percentual desta invalidez, de acordo com a tabela referida. 6.Dê-se vista à PGE, via SAJ, para manifestar-se, em 10 dias,
acerca dos honorários fixados. Publique-se. Cumpra-se.
Processo 0802332-66.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Fernando da Silva Luna - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: STERPHANE LIGIANE DE ASSIS XIMENES (OAB 20205/MS)
1. Diante da declaração de hipossuficiência que acompanha a inicial, a qual ostenta presunção de veracidade por força
do disposto no § 3º do art. 99 do NCPC, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos
do art. 98 e ss. do NCPC. Fica a parte beneficiada advertida que em caso de revogação do benefício, deverá arcar com as
despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa,
que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, conforme previsão
contida no parágrafo único do art. 100 do NCPC. 2. Deixa-se de designar sessão de conciliação em razão da natureza da
demanda, em interpretação ampliativa do art. 334, § 4º, II, do CPC. 3. Cite-se o réu, pelo correio (AR), para apresentar resposta
e quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o sobre os efeitos da revelia. 4. Apresentada a resposta, intime-se a
autora, pelo órgão oficial (DJ), para, querendo, impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Com base na prerrogativa conferida
pelos incisos II e VI do art. 139 do NCPC, e dando eficácia à norma principiológica contida no art. 4º do NCPC, em um juízo
antecipado de saneamento (NCPC, art. 357), considerando que desde já é possível delimitar as questões de fato sobre as quais
recairá a atividade probatória, bem como as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (se estão presentes os
requisitos legais autorizadores da concessão do benefício pleiteado), determino o seguinte: a) A realização de perícia médica
na parte requerente, razão pela qual nomeio como perita do juízo a Dra. Carla Zafaneli Dias dos Reis Bongiovanni, e-mail dra.
carlapericias@gmail.com. a.1) A serventia deverá (por e-mail ou telefone) comunicar o(a) perito(a) para: i) informar se aceita a
nomeação em 10 (dez) dias ou no ato da intimação; ii) aceita a nomeação, informar a data, local e horário da perícia, no prazo
de 10 (dez) dias ou no ato da intimação; iii) ciência dos honorários periciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), que serão
rateados igualmente entre as partes (CPC, art. 95, caput), já que a perícia foi determinada de ofício, sendo que o pagamento da
parte requerida será adiantado (CPC, art. 95, § 1º), enquanto que o da parte requerente será feito pelo Estado de Mato Grosso
do Sul (CPC, art. 95, § 3º, II), ficando ressalvado que somente recairá à Fazenda Pública Estadual o ônus desse pagamento
na hipótese da beneficiária da assistência judiciária gratuita restar sucumbente na presente demanda (art. 82, § 2° c/c art. 98,
§ 3°, ambos do CPC). Se a parte requerida restar sucumbente, caberá a esta o dever de arcar com os honorários periciais
totais ; iv) a faculdade de consultar o processo e seus documentos, inclusive poderá requerer a extração e envio de cópias; v)
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entregar o laudo pericial 30 (trinta) dias após a realização do exame pericial. a.2) A serventia deverá, ainda: i) intimar a parte
autora para apresentar quesitos em 15 (quinze) dias, caso ainda não tenha feito; ii) aceita a nomeação, intimar a parte requerida
para adiantar 50% dos honorários periciais; iii) encaminhar os quesitos ao(à) perito(a); iv) intimar as partes da data, do local e
horário da perícia, devendo a parte apresentar ao(à) perito(a) os documentos e exames que eventualmente tem à disposição;
v) intimar o (a) requerente, pessoalmente, por mandado, para comparecimento, devendo trazer todos os exames, receituários
e laudos médicos que possua, ficando ainda cientificada a autora de que o seu não comparecimento à perícia implicará na
improcedência do pedido; vi) intimar as partes da juntada do laudo pericial e para manifestação em 10 (dez) dias. a.3) A
Serventia deverá cientificar a perita, via e-mail, de que de que deverá explicitar todas as questões que entender pertinentes,
assim como responder aos quesitos elaborados pelas partes, bem como aos seguintes quesitos do Juízo: a) a autora possui
lesão causada em decorrência do acidente? b) dessa lesão resultaram sequelas? c) a autora está incapacitada para o trabalho?
d) É incapacidade total ou parcial? Provisória ou Permanente? a.4) Outrossim, tendo em vista que na data em que ocorreu
o acidente de trânsito mencionado na inicial já se encontrava em vigor a Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, que alterou o
texto do art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, inserindo tabela dispondo acerca do percentual de invalidez para
cada tipo de lesão sofrida pela vítima do acidente, quando da elaboração do laudo, deverá o perito judicial informar quanto ao
percentual desta invalidez, de acordo com a tabela referida. 6.Dê-se vista à PGE, via SAJ, para manifestar-se, em 10 dias,
acerca dos honorários fixados. Publique-se. Cumpra-se.

2ª Vara de Fátima do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0001006-37.2002.8.12.0010 (010.02.001006-0) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Emerson de Oliveira Rodrigues e outro - Reqte: Gercina de Oliveira Rodrigues
ADV: JÉSSICA RENATA GOMES PEREZ (OAB 21749/MS)
Intimação da advogada acerca da expedição da certidão comprobatória de prática jurídica de f. 180.
Processo 0800702-43.2018.8.12.0010 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Sebastiana Barcelá Elias - Herdeiro: Cleusa Barcelá da Cruz - Ordálio Elias Barcelá - Clarice Barcela Ferreira Tereza Bacelar Rocha - Maria Elias Barcelá - Linda Lúcia Aparecida Barcelá - Sandra Aparecida Barcela de Souza - Elizabet
Simões Rocha e outro
ADV: MAILSON DASSAEV OLIVEIRA MARQUES (OAB 23141/MS)
Intimação da parte autora para manifestação, em cinco dias, acerca da petição de fs. 195 dos autos.
Processo 0800827-40.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Nelson Roberto da Silva
ADV: FRANCISCO DIAS DUARTE (OAB 6114/MS)
ADV: ANTONIO FRANCISCO DIAS (OAB 7757/MS)
Intimação da parte autora acerca das contestações apresentadas às fs. 106-123 e 124-138 dos autos, bem como para
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801249-83.2018.8.12.0010 (apensado ao Processo 0800740-55.2018.8.12.0010) - Cumprimento de sentença
- Empréstimo consignado
Exeqte: V.S. - Exectda: A.L.M.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Intimação das partes, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, acerca da transferência efetuada conforme certidão de
fs. 549 e extrato de fs. 551 dos autos.
Processo 0801419-21.2019.8.12.0010 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Deficiente
Exeqte: José Rodrigues Moreno
ADV: CHRISTIAN MENDONZA MARQUES (OAB 21652/MS)
ADV: THAIS MARQUES CAVALCANTE (OAB 21141/MS)
Tratam-se de embargos de declaração apresentados pela parte requerida (p. 356-360), com as seguintes alegações: i)
a decisão de p. 348-349 foi omissa quanto à (in)constitucionalidade do art. 13, inc. III da Lei Estadual n. 3.779/09 diante da
previsão do rito dos precatórios quando o vencido é a Fazenda Pública; ii) contradição sobre a aplicação do rito dos precatórios
apenas quanto à condenação em principal e honorários. É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se a tempestividade dos
presentes embargos declaratórios, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (p. 363). Apesar disso, a discordância
da parte embargante não comporta acolhimento, não havendo que se falar na ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro na decisão contestada. A suposta omissão não
existe. Não há lacuna a ser preenchida na decisão embargada, posto que o motivo pelo qual a parte embargada foi intimada a
pagar as custas processuais, conforme o art. 13, inc. III da Lei Estadual n. 3.779/09, está esclarecido e fundado no ofício circular
n. 126.664.075.0116/2020. No mais, não há contradição, pois não se confunde o regime de precatórios do art. 100 da CF com o
pagamento de custas previsto nos arts. 12 e 13 da Lei Estadual n. 3.779/09. O regime de precatórios rege o pagamento do valor
principal e honorários advocatícios conforme fixados em sentença, em favor da parte requerente e seu advogado, se vencedora
da ação. Já o pagamento das custas processuais refere-se à prestação do serviço judiciário que a parte requerida deve arcar ao
final do processo, se vencida e se ela não for a beneficiária da isenção das custas. Conclui-se que a parte embargante pretende
apenas postergar o pagamento das custas processuais, as quais deverão ser pagas, conforme anteriormente determinado.
Se não feito, deverá ser inscrito em dívida ativa. Assim sendo, deixo de acolher os embargos de declaração de p. 356-360,
mantendo-se inalterado o despacho de p. 348-349. Às providências.
Processo 0802301-80.2019.8.12.0010 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Alexsandro M. Feitosa EIRELI - Exectdo: Diego Cavalcante Duarte
ADV: SIMONE FREITAS CORDEIRO SILVA (OAB 15743/MS)
ADV: ALEXSANDRO MENDES FEITOSA (OAB 13532/MS)
Vistos. Diante da informação constante na petição da p. 70, defiro a penhora sobre os direitos que o executado possui
sobre a motocicleta Honda Titan, placa HTR-7945, cor preta, alienada fiduciariamente a Omni S/A (p. 52). A fim de buscar
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satisfação da penhora sobre o direito em questão, expeça-se mandado para penhora dos direitos na forma acima indicada
e para avaliação e remoção da motocicleta que é objeto do direito penhorado. Também deverá ser efetuada a intimação do
executado para tomar ciência da penhora. Após a remoção, a motocicleta deverá ser depositada em favor do exequente ou
de alguém por ele expressamente indicado, mediante compromisso de fiel depositário. Desde já, autorizo que o exequente
ou seu(s) advogado(s) diligenciam junto ao credor fiduciário para obter informações sobre o valor do débito da respectiva
dívida garantia pela motocicleta, bastando, para tanto, apresentar cópia da presente decisão. A diligência em questão deverá
ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de baixa da penhora. Às providências. Fica o autor intimado, para efetuar
o recolhimento complementar da diligência do oficial de justiça referente 14 quilômetros, cuja guia de pagamento poderá ser
emitida através do portal e-SAJ no site www.tjms.jus.br, devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento, para que o
mandado expedido seja encaminhado para cumprimento, no prazo de cinco dias.
Processo 0802314-45.2020.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: André de Souza Soares - Reqdo: Roni Rodrigues Arce
ADV: HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ (OAB 18976/MS)
Fls. 27/28: “Trata-se de ação ajuizada por André de Souza Soares em face de Roni Rodrigues Arce, sob os seguintes
argumentos: i) no mês de abril de 2019 adquiriu a motocicleta marca/modelo Honda/XR 200R, ano e modelo 2002, placa
HSW4624 do requerido; ii) a tradição e o pagamento da motocicleta ocorreram na cidade da Caarapó, mas naquele momento o
CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e o DUT (Documento Único de Transferência) não foram entregues,
pois estavam pendentes de regularização, sendo que o requerido comprometeu-se a enviar os documentos posteriormente;
iii) em maio de 2019, o requerido encaminhou através de despachante apenas o CRLV; iv) em junho de 2020, o requerente
pagou o licenciamento da motocicleta referente ao exercício 2020; v) pretende a concessão de tutela de urgência para que
o requerido entregue o DUT devidamente assinado e com firma reconhecida e, no mérito, a confirmação da tutela (p. 01-08).
Juntou documentos (p. 09-26). É a síntese do necessário. Decido. I - A concessão da tutela provisória, nos termos do art.
300 do Código de Processo Civil, depende da probabilidade do direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito está
refletida nos documentos que instruem o presente feito, haja vista que a parte requerente juntou comprovante de pagamento
do licenciamento do exercício 2020 (p. 19-20), CRLV do veículo referente ao exercício 2019 (p. 22), envelope com etiqueta e
carimbo dos Correios datada de 07/05/2019 (p. 23-24) e fotografias do requerente com a motocicleta (p. 25-26), bem como
porque se presume que litiga de boa-fé. Embora a venda do veículo tenha ocorrido há quase 02 anos, o perigo da demora é
evidente, pois o requerente depende que o requerido assine e reconheça firma do DUT ou CRV (Certificado do Registro de
Veículo) para que consiga expedir novo CRV em seu nome e assim cumpra o determinado no art. 123 do Código de Trânsito
Brasileiro. Deste modo, defiro a tutela para que o requerido entregue o CRV da motocicleta marca/modelo Honda/XR 200R,
ano e modelo 2002, placa HSW4624, RENAVAM n. 782703372, devidamente assinado e com firma reconhecida por verdadeira
ao requerente, no prazo de 15 dias. Eventual aplicação de multa será analisada após o decurso de prazo para o requerido
entregar o documento. II - Tendo em vista a natureza da demanda consistente na entrega de documentos em que não há pedido
de indenização por danos, em uma interpretação ampliativa do §4º do art. 334 do CPC, por ora, deixo de designar a sessão
de conciliação, uma vez que é bastante provável que configuraria ato infrutífero, o que deve ser evitado, a fim de prestigiar a
celeridade processual e reduzir o custo do processo para as partes e ao Judiciário. III - Cite-se e intime-se a parte requerida,
para contestar a presente ação no prazo legal, nos termos do art. 246 do Código de Processo Civil, devendo acompanhar, a
carta de citação, os documentos especificados no art. 248, caput, do Código de Processo Civil e as seguintes informações; (i)
o prazo para contestação será de 15 dias úteis, contado a partir da juntada do AR ou carta precatória, conforme o caso; (ii) a
ausência de contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
citação e a intimação acima determinadas somente deverão ser realizadas por mandado, nos termos do art. 247, do Código de
Processo Civil, devendo, neste caso, o mandado observar a prescrição do art. 250 do Código de Processo Civil. Se necessário,
expeça-se carta precatória, devendo a serventia intimar a parte requerente da expedição com a advertência de que deverá
acompanhar o cumprimento do ato perante o juízo deprecado (art. 261, par. 1º a 3º, do Código de Processo Civil). IV - Deferemse, por ora, os benefícios da justiça gratuita à parte requerente (p. 11-18). Às providências.”
Processo 0803173-95.2019.8.12.0010 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora acerca da Constestação de fs. 271-416 e para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Adjunto de Fátima do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0800354-54.2020.8.12.0010 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Marina Domingues Tiba - Exectdo: Ivanilto Oliveira de Souza
ADV: ALEXSANDRO MENDES FEITOSA (OAB 13532/MS)
ADV: SIMONE FREITAS CORDEIRO SILVA (OAB 15743/MS)
F. 54: “PENHORA RENAJUD (f. 53). Defere-se a juntada dos extratos de consulta realizada no sistema RENAJUD, sendo
que o único veículo encontrado possui restrição a título de alienação fiduciária. Não serão incluídas restrições: a) em veículo
automotor com existência de mais de 15 anos; b) com alienação fiduciária por ser de propriedade do credor fiduciário; c) com
existência de inclusão de restrição de outros processos. Dito isto, intime-se a parte exequente para requerer o que entender
devido, no prazo de 10 dias. Cumpridas as providências acima, não havendo manifestação da parte interessada, certifique-se e,
após, conclusos para sentença de extinção. Cumpra-se. Intimem-se.”
Processo 0800510-76.2019.8.12.0010 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito
Exeqte: Mara Silva Nascimento - Exectdo: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS
ADV: PLACIDA APARECIDA LOPES (OAB 6363/MS)
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
ADV: PROCURADORIA DE ENTIDADES PÚBLICAS DE DOURADOS - PREP/D (OAB 14/MS)
Intimação das partes do alvará expedido como requerido e determinado
Processo 0800942-32.2018.8.12.0010 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: Laércio Rodrigues da Silva
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ADV: ALEXSANDRO MENDES FEITOSA (OAB 13532/MS)
ADV: SIMONE FREITAS CORDEIRO SILVA (OAB 15743/MS)
Fica o executado intimado de que pelo exequente foi requerido o cumprimento da sentença prolatada nos autos principais e
para que efetue o pagamento do valor de R$3.768,39, no prazo de quinze (15) dias. Fica advertido de que não sendo efetuado
referido pagamento, ser-lhe-á aplicada multa legal de 10% (dez por cento), expedindo-se mandado de penhora e avaliação até
o montante devido, acrescido da multa aplicada (Artigo 523, § 1.º do Código de Processo Civil).”
Processo 0801925-02.2016.8.12.0010 - Cumprimento de sentença - Obrigações
Exeqte: Souza & Chagas Ltda - Me
ADV: THIAGO KUSUNOKI FERACHIN (OAB 11645/MS)
Intimação da parte autora, para que se manifeste nos autos sobre a juntada da CP, negativa, no prazo de cinco dias, sob
pena de extinção
Processo 0802034-16.2016.8.12.0010 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: José Pereira Rodrigues - Exectdo: Helio Serigotti e outro
ADV: ADALBERTO FERNANDES PENA (OAB 31123/MG)
ADV: THIAGO FELIPE VASCONCELOS FERNANDES E PENA (OAB 129781/MG)
ADV: RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA (OAB 19593/MS)
Intimação da parte autora, para que se manifeste nos autos sobre a juntada da CP, negativa, no prazo de cinco dias, sob
pena de extinção
Processo 0802321-08.2018.8.12.0010 - Cumprimento de sentença - Agentes Políticos
Exeqte: Jeovani Vieira dos Santos - Exectdo: Município de Jateí
ADV: FLÁVIA FERREIRA LIMA (OAB 22766/MS)
ADV: HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ (OAB 18976/MS)
“Fica o executado intimado de que pelo exequente foi requerido o cumprimento da sentença prolatada nos autos principais e
para que efetue o pagamento do valor de R$- 4.076,54, no prazo de quinze (15) dias. Fica advertido de que não sendo efetuado
referido pagamento, ser-lhe-á aplicada multa legal de 10% (dez por cento), expedindo-se mandado de penhora e avaliação até
o montante devido, acrescido da multa aplicada (Artigo 523, § 1.º do Código de Processo Civil).”

Iguatemi
Vara Única de Iguatemi
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0000149-61.2012.8.12.0035 (035.12.000149-1) - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Fernando Pinheiro dos Santos
ADV: MOZART ALBUQUERQUE BRITES (OAB 26411/PR)
Intimação das partes quanto ao teor da certidão de fl. 219, bem como para, caso queiram, manifestarem-se no prazo legal.
Processo 0000319-91.2016.8.12.0035 - Divórcio Litigioso - Guarda
Reqte: A.L.R.B. - Reqdo: J.E.R.B.
ADV: KATERINE KELLER CORRÊA (OAB 65225/PR)
ADV: GABRIEL BUFFON DO AMARAL (OAB 15822/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seus advogados, via D.J, da sentença de fls. 244/249: “(...) Do exposto, nos termos
do art. 226 da CF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I,
do CPC, para o fim DECRETAR O DIVÓRCIO de Maik Luiz Brambilla e Juliana Evangelista Rodrigues Branbilla, dissolvendo
o casamento. E, ato contínuo, defiro a guarda definitiva da menor A.L.R. B. em favor da mãe Juliana Evangelista Rodrigues
Branbilla, estabelecendo a obrigação alimentar do requerente em relação à filha no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)
devidos desde a citação, descontados os pagamentos que vem realizando, no mesmo valor, desde antes do ajuizamento da
ação. O valor deverá ser atualizado pelo IGPM/FGV, no mês de aniversário da menor, a contar do ajuizamento da ação, Por
fim, declaro o direito do genitor à visitação da infante na metade das férias escolares e em finais de semana alternados, quando
possível, financeiramente, às partes proporcionar essa viagem, além de manter contato telefônico ou por mensagens com a
criança. Transitada em julgado a sentença, oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Campo Magro-PR para averbar o divórcio,
constando que a mulher voltará a usar o nome de solteira. Conste no mandado que não existem bens a partilhar do excasal. Em
relação ao ônus da sucumbência, observo que o divórcio, os alimentos à infante e a divisão de bens foram pontos consensuais
entre as partes, ao passo que o requerente sucumbiu em relação aos pedidos de guarda e visitação. Diante disso, deverá o
requerente arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez)
por cento sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, no entanto, a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da
justiça. Cientifique-se a Defensoria Pública atuante nesta comarca, a Defesa do requerente (Assistência Judiciária do Município
de Campo Magro-PR, por AR) e o Ministério Público Estadual. Os honorários em favor da atuação de advogado dativo neste
feito foram devidamente arbitrados à f. 173-174. Todavia, verifico que a causídica Eusa Elena Medina Yano não foi intimada
da referida decisão, conforme certidão de publicação de f. 181. Assim, intime-se-a para ciência da aludida decisão, a fim de
que execute os honorários em autos apartados. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, oportunamente,
arquivemse observadas as formalidades legais.”
Processo 0000619-34.2008.8.12.0035 (035.08.000619-6) - Separação Litigiosa - Alimentos
Reqte: M.M.M. - Reqdo: J.M.
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seu advogado, via D.J. da sentença de fl. 109: “ (...) Decido. Conforme se depreende
dos autos (f. 102/103) as partes entabularam acordo sobre o objeto do processo. Nesta senda, dispõe o art. 487, III, “b” do
Código de Processo Civil que “ haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação” Ante o exposto, homologo o
acordo de f. 102/103, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Sem custas e sem
honorários. Considerando que o acordo é fato impeditivo do direito de recorrer, declaro esta sentença transitada em julgado.
P.R.I. Oportunamente, arquive-se.”
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Processo 0000819-36.2011.8.12.0035 (035.11.000819-1) - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública Auxílio-Doença Acidentário
Reqte: Juliano Suti de Assis
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
DECISÃO: Vistos, etc... Trata-se de execução contra Fazenda Pública, na qual o credor buscar receber os créditos
reconhecidos em sentença. Verifica-se que o INSS, citado/intimado acerca dos cálculos efetuados pelo credor, permaneceu
inerte (fls. 184). Desta forma, homologo os cálculos do credor, sendo R$ 35.476,91 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e
seis reais e noventa e um centavos) de crédito principal e R$ 3.280,40 (três mil e duzentos e oitenta reais e quarenta centavos)
de crédito de honorários, atualizado até 28/4/2020. Cientifique-se o INSS por Malote Digital da presente decisão, acerca dos
valores reconhecidos e data utilizada para fins de correção, adotando tal procedimento como forma de prudência antes da
expedição do RPV. Transcorrido o prazo de 05 dias, contados da intimação, se o INSS não se manifestar sobre essa decisão
ou caso oponha ciência antes desse prazo, expeça-se RPV/Precatório do valor devido. Expedido o RPV/Precatório, intime-se o
INSS acerca das requisições, para manifestação em 05 dias. Vindo o pagamento e não existindo insurgência do INSS, expeçase os respectivos alvarás e conclusos para extinção.
Processo 0000941-49.2011.8.12.0035 (035.11.000941-4) - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural
(Art. 48/51)
Reqte: Maria Rita de Andrade
ADV: WILIMAR BENITES RODRIGUES (OAB 7642/MS)
DESPACHO: Vistos, etc... Evolua-se para Cumprimento de Sentença. Sobre o pedido de habilitação formulado, manifeste-se
o INSS dentro de 10 dias. Independentemente, manifeste-se o advogado que atua em favor do polo ativo sobre os nomes dos
pretendentes a habilitação Roza Ribeiro Gomes Ferras (f. 189) e Cleuza Ribeiro Gomes (f. 192), sobre a inconsistência do nome
da genitora em relação ao nome da requerente. Prazo de 10 dias. Após, conclusos.
Processo 0001584-07.2011.8.12.0035 (035.11.001584-8) - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Francisco Figueiredo - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: IGOR PEREIRA MATOS FIGUEREDO
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que nesta data, em cumprimento ao Provimento-CSM nº 212, de 31 de agosto de 2010,
que estabelece a implantação do processo eletrônico nesta Comarca, tornei o presente feito digital, o qual passa a tramitar
somente virtualmente, em cumprimento ao referido provimento. Certifico, que foram digitalizadas as peças do processo físico.
Certifico que em caso de existência de processos apensos a este feito principal, foram aqueles igualmente digitalizados. Certifico
ainda que, remeti o processo físico à sala de arquivo, o qual foi acondicionado no pacote n. 299 - DIG.
Processo 0001584-07.2011.8.12.0035 (035.11.001584-8) - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Francisco Figueiredo - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: IGOR PEREIRA MATOS FIGUEREDO
“Ciência às partes acerca do retorno dos autos para manifestação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. “
Processo 0800015-88.2018.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Restabelecimento
Autora: Josefa Rodrigues Machado
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (OAB 12526/MS)
DESPACHO: Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECIDO. Inicialmente proceda à evolução de classe
para “cumprimento de sentença contra Fazenda Pública”, adequando o valor da causa. Verifica-se que a credora executa os
seguintes valores: R$ 41.328,27 de crédito principal, entre os meses 02/2017 a 09/2019; R$ 3.757,12 de honorários advocatícios;
R$ 6.000,00 de astreintes. O documento de fls. 61 atesta a cessação do benefício na esfera administrativa em 16.02.2017. O
termo inicial constante no cálculo de fls. 176 é 17.02.2017. O restabelecimento do benefício na esfera administrativa ocorreu em
01.10.2019 (fls.144), enquanto o termo final constante no cálculo anexado a inicial de cumprimento de sentença é 30.09.2019,
razão porque, a principio, regular o crédito principal. A Gerência Executiva do INSS foi intimado para cumprir a obrigação de
antecipação de tutela em 10.10.2019 (fls.. 124), de modo que o prazo de 45 dias assinalado na sentença para cumprir a decisão
judicial esgotou no dia 27.11.2019, ao passo o ofício constante às fls. 144 atesta o cumprimento da antecipação da tutela
somente em 20.01.2020, razão porque, a principio, regular o crédito cobrado a titulo de astreintes. Quanto aos honorários,
verifica-se que o INSS determinou a fixação somente em fase de liquidação (fls. 160). A despeito disso, os cálculos de fls.
176 consta o percentual de 10%. O valor do crédito principal está enquadrado na primeira faixa, do art. 85, § 3º, I, do CPC,
onde o percentual de 10% é o mínimo. ARBITRO os honorários então devido pelo INSS no valor de 10% até a sentença,
recebendo o cumprimento dos honorários, já que adequado o percentual mínimo previsto em lei. RECEBO O CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA DE FLS. 168-173. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial (Procurador
Jurídico), por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução (artigo 535 do CPC/15), ADVERTINDO-A de que não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições será expedido
RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso. As partes deverão ser ADVERTIDAS de que a multa prevista no § 1º, do
artigo 523 do CPC/15 não se aplica à Fazenda Pública (artigo 534, § 2°, do CPC/2015). As partes deverão ser ADVERTIDAS de
que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada. Para o caso de oferecimento de e impugnação, FIXO os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, conforme artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil/15. Às providências.
Processo 0800051-96.2019.8.12.0035 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Eurico Soares de Oliveira - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
ADV: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (OAB 12526/MS)
DESPACHO: Intime-se o réu para, em 10 dias, apresentar o extrato bancário do autor, no período de 06/2018 a 02/2020, para
eventualmente desconstituir alegação descontos relacionados na planilha de fls. 198, sob pena de arcar com as consequências
de sua inércia e rejeição da impugnação. Vindo documentos novos, ouça a parte adversa em 10 dias. Após, conclusos.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Processo 0800142-65.2014.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: Ariany de Oliveira Fruto
ADV: FELIX LOPES FERNANDES (OAB 10420/MS)
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, via D.J., para, em 15 dias, especificar detalhadamente eventuais
provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e a finalidade a que se destina eventual pedido de produção de prova,
sob pena de indeferimento. Fica desde logo consignado aos litigantes que será indeferido eventual requerimento que não
especificar a pertinência e finalidade da prova que pretende produzir. Outrossim, determino que, se for requerida a produção de
prova testemunhal, incumbe aos litigantes, desde logo, apresentar o respectivo rol (de acordo com o art. 450 do CPC) e indicar
o endereço das testemunhas que pretendem ser ouvidas.
Processo 0800259-85.2016.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Reqte: Elia Ortiz Martins da Silva
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
DESPACHO: EVOLUA-SE para a Classe “Cumprimento de Sentença Contra Fazenda Pública.” O cumprimento de sentença
em face da Fazenda Pública, em regra, processa-se nos moldes estabelecidos pelo art. 535 do CPC c/c art. 130 da Lei 8.213/91,
de maneira que, exibidos as contas de liquidação pelo exequente, o INSS será intimado para apresentar impugnação no
prazo de 30 (trinta dias). Nada obsta, entretanto, o atendimento ao pedido formulado pelo credor, qual seja, de intimação para
que a própria demandada apresente o valor devido resultante da condenação. Além de prestigiar a celeridade e a economia
processual, tal procedimento assegura a efetividade na satisfação do direito afirmado, evitando discussões inúteis, já que a
autarquia conta com serviços especializados de contadoria e dispõe de todos os documentos e informações necessários para
realizar o cálculo do benefício (a implantar e atrasados). Pelo que, DÊ-SE vista dos autos a Procuradoria do INSS para que,
em 45 dias, apresente memorial de cálculo dos valores devidos fruto da condenação imposta nessa ação. Vindo os cálculos,
intime-se o(a) credor(a) para em 10 dias apresentar concordância ou discordância aos cálculos apresentados pelo INSS. E
conste que se discordar dos cálculos, deverá apresentar os cálculos que entende devido, com os apontados das incorreções do
INSS. Inerte o INSS para ingressar com execução invertida, intime-se a credora para ingressar com execução contra fazenda
pública. Ante a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça de MS, nos autos do Processo n.° 126.152.0043/2020, indefiro a
expedição de ROPV para pagamento das custas, já que não existe procedimento próprio para requisição de custas processuais,
sendo obrigação do INSS o pagamento das custas independentemente de prévia requisição. Indefiro o pedido de pagamento
das custas processuais por requisição de ROPV, e se decorrido o prazo de pagamento, inscreva-se em dívida ativa em caso de
inadimplemento. Às providências.
Processo 0800313-22.2014.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Carlito Rodrigues Chaves
ADV: VERA LINA MARQUES VENDRAMINI (OAB 10966B/MS)
DECISÃO: Desta forma, homologo os cálculos do credor de fls. 200 já que não impugnado, sendo R$ 59.028,68 (cinquenta
e nove mil, vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) de crédito principal; e R$ 5.902,87 (cinco mil, novencentos e dois
reais e oitenta e sete centavos) de crédito de honorários, atualizado até 11.08.2020. Cientifique-se o INSS por Malote Digital
da presente decisão, acerca dos valores reconhecidos e data utilizada para fins de correção, adotando tal procedimento como
forma de prudência antes da expedição do RPV/Precatório. Transcorrido o prazo de 05 dias, contados da intimação, se o INSS
não se manifestar sobre essa decisão ou caso oponha ciência antes desse prazo, expeça-se RPV/Precatório do valor devido.
Expedido o RPV/Precatório, intime-se o INSS acerca das requisições, para manifestação em 05 dias. Vindo o pagamento e não
existindo insurgência do INSS, expeça-se os respectivos alvarás e conclusos para extinção. Às providências.
Processo 0800341-87.2014.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: José Davino dos Reis - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: GARDNER GONÇALVES GRIGOLETO (OAB 186778/SP)
ADV: JULIANO LUIZ POZETI (OAB 164205/SP)
ADV: GARDNER GONÇALVES GRIGOLETO (OAB 134838/MG)
Intime-se o requerido, através da Gerência Executiva, para implantar o benefício previdenciário de aposentadoria rural
em favor do autor, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$
200,00 (duzentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de posterior majoração em caso
de inadimplemento da obrigação no prazo fixado. Vindo a informação de implantação do benefício, intime-se o autor para, no
prazo de 10 (dez) dias, apresentar os cálculos na forma prevista no acordo entabulado com o requerido para iniciar a fase de
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Processo 0800475-75.2018.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Autor: Marcos Ormedo da Rosa
ADV: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (OAB 12526/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
DESPACHO: Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECIDO. Inicialmente proceda à evolução de classe
para “cumprimento de sentença contra Fazenda Pública”, adequando o valor da causa. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na
pessoa de seu representante judicial (Procurador Jurídico), por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (artigo 535 do CPC/15), ADVERTINDO-A de que não impugnada
a execução ou rejeitadas as arguições será expedido RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso. As partes deverão
ser ADVERTIDAS de que a multa prevista no § 1º, do artigo 523 do CPC/15 não se aplica à Fazenda Pública (artigo 534, § 2°,
do CPC/2015). As partes deverão ser ADVERTIDAS de que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Para o caso de oferecimento de
e impugnação, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, conforme artigo
85, § 3º, I, do Código de Processo Civil/15. Ante a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça de MS, nos autos do Processo n.°
126.152.0043/2020, indefiro a expedição de ROPV para pagamento das custas, já que não existe procedimento próprio para
requisição de custas processuais, sendo obrigação do INSS o pagamento das custas independentemente de prévia requisição.
Indefiro o pedido de pagamento das custas processuais por requisição de ROPV, e se decorrido o prazo de pagamento, inscrevase em dívida ativa em caso de inadimplemento. Às providências.
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Processo 0800558-28.2017.8.12.0035 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Autora: Lourena Gass
ADV: DAVID MAXSUEL LIMA (OAB 21701/MS)
DESPACHO: Vistos, etc... Verifica-se a partir da informações de fls. 263 que os valores foram levantados antes do
cancelamento das requisições, de modo que só resta a restituição dos valores levantamentos a maior, relativo a correção
monetária e juros entre o período 01.06/2018 a 31.05.2019. Desta forma, intime-se a autora pelo DJe e pessoalmente para que
façam a devolução nos autos dos valores recebidos a maior, relativo a incorreção dos juros e correção como constou às fls. 254.
Fixo o prazo de 10 dias para a devolução voluntária dos valores, sob pena de execução. Findo o prazo, ouça o INSS, anotandose que se não houver o pagamento voluntário, ingresse com cumprimento para obter a devolução do valor que recebeu a maior
os credores. Às providências.
Processo 0800595-84.2019.8.12.0035 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Iguatemi - Exectda: Sirléia Lucas de Oliveira
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
Do exposto, nos termos do art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação, e
também extingo o crédito tributário com fundamento no art. 156, I, do CTN. Sem custas e sem honorários.
Processo 0800609-68.2019.8.12.0035 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Iguatemi - Exectdo: Genivaldo Palhuco
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Do exposto, nos termos do art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação, e
também extingo o crédito tributário com fundamento no art. 156, I, do CTN. Sem custas e sem honorários.
Processo 0800644-33.2016.8.12.0035 - Ação Popular - Anulação
Reqte: Luiz Binelo de Campos - Reqdo: Jose Roberto Felipe Arcoverde
ADV: JUCELI DOS SANTOS SILVA (OAB 17489/MS)
ADV: CAIO RODRIGO BARRETO DE QUEIROZ REZENDE (OAB 16687/MS)
Intimação das partes, por meio de seus advogados, da sentença de f. 317/322, tópico final “...Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e extingo a demanda com fundamento no art. 487, I, do CPC.”
Processo 0800730-67.2017.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Réu: I.R.
Fica o requerido Ilceo Raldi intimado da sentença de fls. 75/80, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para recorrer a partir
da presente publicação. Dispositivo da sentença: “ (..) Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) Reconhecer a existência de união estável
entre os atores do processo no período de 20/02/2009 até o final do ano de 2016. b) Declarar o direito da autora na proporção
de 50% do patrimônio adquirido pelo casal na constância da união estável, composto pelos direitos e deveres referentes ao
imóvel adquirido perante a AGEHAB no empreendimento C.H. Élida Lopes Nogueira, Q503, L19, em Iguatemi/MS, matrícula n.
5111, do 2° Tabelionato de Protesto e Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Iguatemi-MS, conforme contrato
constante dos autos. c) Obrigar o requerido ao pagamento da proporção de 50% (cinquenta por cento) dos bens adquiridos na
constância da união estável, que corresponde à metade do valor atualizado do imóvel em questão, descrito acima, cujo valor
exato deverá ser objeto de posterior liquidação de sentença, mediante avaliação judicial, devendo ser considerado e abatido
o valor referente ao pagamento das 16 parcelas já adimplidas unicamente pelo requerido, bem como das subsequentes que
provavelmente pagará sem a participação da requerente. d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico obtido pela autora, consistente na
sua meação do bem partilhável, abatendose sua meação na dívida do casal, ficando suspensa, no entanto, a exigibilidade de
ambas as verbas, diante da concessão da gratuidade da justiça. e) por fim, de ofício, faço pequena correção na decisão de
f. 26-27, a fim de anula-la parcialmente, pois quem não compareceu à audiência de mediação foi a requerente e na decisão
mencionada constou que o requerido foi o ausente. Assim, fazse pertinente pequena correção de erro material, para que conste,
nos itens 1 e 2, o seguinte: “Intimada regularmente, a requerente não compareceu à audiência de conciliação/mediação. Aplico
à ausente multa de 2% do valor da causa, o que faço com fundamento no art. 334, § 8º, do CPC-2015, cujo valor deverá ser
recolhido em favor do FUNJECC. 2. Intime-se pessoalmente a requerente para adimplir a dívida, devendo o Serventia proceder
conforme determinado no GPS https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?pageId=125599942”. A partilha do bem
será formalizada em momento posterior, visto que depende da devida liquidação por arbitramento nos termos do artigo 509, I
do Código de Processo Civil, para que seu valor possa ser atualizado. Expeça-se mandado para a devida averbação do registro
no Livro BAuxiliar do Cartório de Registro Civil, nos termos do art. 670, § 9º e 670-A do Código de Normas da CorregedoriaGeral de Justiça. Havendo recurso voluntário, considerando a nova sistemática prevista no artigo 1.010, § 3º, do CPC, intimese o apelado para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos, em 15 (quinze) dias
úteis, consoante prevê o artigo 1.010, § 1º, do CPC Após, com ou sem manifestação, remetamse os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo. Lado outro, inexistindo recurso voluntário,
certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a autora para formular requerimento de liquidação de sentença no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Publique no Diário de Justiça, anotando-se que o prazo do revel contase da
publicação. P.R.I.C.”
Processo 0800835-73.2019.8.12.0035 (apensado ao Processo 0900012-44.2018.8.12.0035) - Embargos de Terceiro
Cível - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Sérgio Moraes - Embargdo: Carlos Nelson Desbessel
ADV: ALAN CRISTIAN BORTOLATO PEREIRA (OAB 23160/MS)
ADV: CLEVERSON LUIZ DOS SANTOS (OAB 21017/MS)
Intimação das partes, por meio de seus advogados, da sentença de f. 81/85, proferida pelo Juiz Titular, tópico final “...Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido contido na inicial para desconstituir a penhora sobre o veículo MMC/L200, Sport
4X4 HPE, PLACAS HYE destes embargos de terceiro, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Nos termos do art.
300, do CPC, CONCEDO a antecipação da tutela para retirar a constrição administrativa que recaia sobre o veículo. Nessa data
retirei a constrição via RENAJUD. Pelo princípio da causalidade, sem custas remanescente ou honorários de sucumbência. “
Processo 0800882-13.2020.8.12.0035 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: D.F. - A.A.F.
ADV: ANA CARLA BOLDRIN CARDOSO (OAB 9194/MS)
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Ficam as partes intimadas, através de seu advogado, via D.J., da sentença de f. 42/43: “Vistos. Trata-se de pedido de
homologação de acordo entabulado encontre os acordantes. O Ministério Público manifestou-se às f. 38-41. É o relatório.
DECIDO. O acordo deve ser homologado. As partes, conscientes das vantagens da autocomposição, optaram por solucionar
consensualmente o litígio, exercendo plenamente a autonomia da vontade (art. 5º, II, CF). Outrossim, em análise aos termos
do acordo, observo que está em consonância com a legislação e, principalmente, atende aos superiores interesses da criança
e/ou adolescente, disciplinados ao longo dos dispositivos da Lei n. 8.069/90 (ECA), motivo pelo qual o próprio MP manifestouse favoravelmente à sua homologação. ISSO POSTO, com fundamento no art. 200 do Código de Processo Civil, homologo,
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas passam a
integrar esta sentença decretando o divórcio consensual dos autores e homologando o acordo de guarda, alimentos e partilha
de bens. Em consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo
Civil. Sem custas ou honorários, dada a gratuidade judiciária que ora defiro. Declaro a sentença transitada em julgado com a sua
publicação, porquanto o acordo realizado entre as partes é fato impeditivo do direito de recorrer (pressuposto de admissibilidade
do recurso preclusão lógica). Expeça-se mandado de averbação do divórcio ao Cartório de Registro Civil de IguatemiMS para
constar o divórcio dos autores, a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento e que a mulher voltará a usar o nome
de solteira “ANGELITA ANTUNES”. Oficie-se como requerido no item “e” de fls. 08, relativo a pensão alimentícia. Em relação
ao imóvel partilhado, descrito às fls. 05, intime-se pelo DJe para que apresentem a respectiva matrícula atualizada, em 15 dias.
Vindo a matrícula e constando a propriedade atual em nome dos acordantes, expeça-se mandado de averbação para constar
o divórcio e respectiva partilha em favor do cônjuge varão. Quanto ao veículo, deverão as partes providenciarem a respectiva
transferência diretamnte no Dentran. Defiro a Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, ARQUIVE-SE.”
Processo 0800976-29.2018.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Autor: Ordalino Ibanes
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
ADV: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (OAB 12526/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
DECISÃO: Desta forma, homologo os cálculos do credor de fls. 207, sendo R$ 12.385,81 (doze mil, trezentos e oitenta e
cinco reais e oitenta e um centavos) de crédito principal e R$ 1.238,58 (mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito
centavos) de crédito de honorários, atualizado até 21.07.2020 Cientifique-se o INSS por Malote Digital da presente decisão,
acerca dos valores reconhecidos e data utilizada para fins de correção, adotando tal procedimento como forma de prudência
antes da expedição do RPV/Precatório. Transcorrido o prazo de 05 dias, contados da intimação, se o INSS não se manifestar
sobre essa decisão ou caso oponha ciência antes desse prazo, expeça-se RPV/Precatório do valor devido. Expedido o RPV/
Precatório, intime-se o INSS acerca das requisições, para manifestação em 05 dias. Vindo o pagamento e não existindo
insurgência do INSS, expeça-se os respectivos alvarás e conclusos para extinção. Quanto as custas, assiste razão ao INSS,
já que o TRF deu provimento para dizer que as custas não seriam devidas. Desta forma, cancele-se a guia de pagamento das
custas. Às providências.
Processo 0801010-33.2020.8.12.0035 - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - Constrição /
Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 22485A/MS)
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
DESPACHO: Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a exequente comprovar a mora da executada Luciana Vogado
Vargas, pois os expedientes de f. 43-48 foram encaminhados somente à Carlos Donisete Alves de Oliveira, que já é falecido
desde o ano de 2015, consoante consulta dos autos 0001744-90.2015.8.12.0035 e 0801462-82.2016.8.12.0035. No mesmo
prazo, junte a certidão de óbito do executado falecido e indique seus herdeiros, pois não há distribuição e arrolamento de
inventário para fazer figurar o espólio na parte passiva. Em consulta aos autos de nº 0801462-82.2016.8.12.0035, verifico que
a parte executadao Luciana Vogado Vargas possuí crédito a receber do INSS no valor de R$ 110.652,64 (cento e dez mil e
seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Manifeste-se o exequente se possuí interesse na penhora de
direitos na dita ação cível e/ou precatório. Cumpra-se.
Processo 0801027-69.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Zenaide Martins - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: THAÍS RENATA DE ABREU (OAB 18124/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
Processo 0801070-79.2015.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - ISS/ Imposto sobre
Serviços
Exeqte: Marcio Guede Berti e outro
ADV: MARCIO GUEDE BERTI (OAB 37270/PR)
ADV: MARCIO GUEDES BERTI (OAB 37270/PR)
Intimação das partes quanto ao teor da certidão de fl. 173, bem como para, caso queiram, manifestarem-se no prazo legal.
Processo 0801072-73.2020.8.12.0035 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Abatedouro Ws Ltda - ME
ADV: ELIANE FARIAS CAPRIOLI PRADO (OAB 11805/MS)
DESPACHO: Intime-se a parte exequente para recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição e inscrição em dívida ativa. Cumpra-se.
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Processo 0801111-70.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autor: Jorge Almeida da Rosa - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ADV: OSNEY CARPES DOS SANTOS (OAB 8308/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
Processo 0801127-63.2016.8.12.0035 - Cumprimento de sentença - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Maria José dos Santos - Herdeiro: Sairo Aparecido dos Santos e outros
ADV: JAQUELINE VILLA GWOZDZ RODRIGUES (OAB 11154/MS)
ADV: WILIMAR BENITES RODRIGUES (OAB 7642/MS)
DESPACHO: Trata-se de execução contra Fazenda Pública, onde o(a) credor(a) buscar receber os créditos de parcelas
retroativas. Verifica-se que o INSS, citado/intimado, concordou com os cálculos iniciais, declinando a possibilidade de impugnar.
Desta forma, homologo os cálculos do credor, sendo R$ 24.080,57 de crédito principal e R$ 2.543,99, de crédito de honorários,
atualizado até 13/08/2020. Cientifique-se o INSS por Malote Digital da presente decisão, acerca dos valores reconhecidos e data
utilizada para fins de correção, adotando tal procedimento como forma de prudência antes da expedição do RPV/Precatório.
Transcorrido o prazo de 05 dias, contados da intimação, se o INSS não se manifestar sobre essa decisão ou caso oponha
ciência antes desse prazo, expeça-se RPV/Precatório do valor devido. Expedido o RPV/Precatório, intime-se o INSS acerca das
requisições, para manifestação em 05 dias. Vindo o pagamento e não existindo insurgência do INSS, expeça-se os respectivos
alvarás e conclusos para extinção. Às providências.
Processo 0801138-53.2020.8.12.0035 - Cumprimento Provisório de Sentença - Pagamento
Exeqte: Marisete Aparecida Lucas de Oliveira
ADV: JOSÉ DOMINGOS DE QUEIROZ (OAB 11211/PR)
ADV: MAIARA ASTRIGI DE ARAUJO (OAB 104698PR)
SENTENÇA: Posto isso, ausente a hipótese de cumprimento provisório da obrigação de fazer, INDEFIRO a petição inicial
julgando extinta sem resolução de mérito. Sem custas já que concedo os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0801139-38.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6)
Autora: Neusa do Rocio Rebelo - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: CRISTIANE FERNANDES WALOSZEK (OAB 24781/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
Processo 0801144-70.2014.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Ezequiel da Silva - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: FERNANDO CAMARGO DE SOUZA (OAB 16114/MS)
ADV: PAULO CAMARGO ARTEMAN (OAB 10332/MS)
Intime-se o requerido, através da Gerência Executiva, para implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez em favor do autor, o que deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$
200,00 (duzentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de posterior majoração em caso de
inadimplemento da obrigação no prazo fixado. Vindo a informação de implantação do benefício, intime-se o autor para, no prazo
de 10 (dez) dias, apresentar os cálculos para iniciar a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Processo 0801149-82.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Antonio dos Santos Moreira - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
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vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
Processo 0801162-81.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Josefa Maria Souza - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ANA CARLA BOLDRIN CARDOSO (OAB 9194/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
Processo 0801165-36.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Ramona Aparecia Oruez - Réu: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
ADV: GEDERSON ALMEIDA PINTO (OAB 25280/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
Processo 0801178-35.2020.8.12.0035 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: A.P.B. - R.A.R.
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: GEDERSON ALMEIDA PINTO (OAB 25280/MS)
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seu advogado, via D.J. da sentença de fls. 18/19: “(...) Ante o exposto, com fulcro
no art. 226, §6º da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio consensual, para o fim de DECRETAR
O DIVÓRCIO dos autores, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Oficie-se ao
Cartório de Registro Civil de Tacuru-MS para que faça a averbação, nos termos do art. 10, I, do Código Civil. Sem custas ante o
deferimento da gratuidade judiciária que ora concedo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Uma vez que a presente sentença
homologou a declaração de vontade das partes em sua integralidade, o que é incompatível com eventual interesse em recorrer,
declaro transitada em julgado nesta data a presente sentença, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica. Certifique-se
o trânsito e arquive-se.”
Processo 0801304-85.2020.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Bento Gonçalves - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: PAULO CAMARGO ARTEMAN (OAB 10332/MS)
ADV: CRISTIANE FERNANDES WALOSZEK (OAB 24781/MS)
I Considerando a natureza da controvérsia e a impossibilidade de composição consensual nesta fase do procedimento,
utilizando-me do instituto da flexibilização unilateral do procedimento prevista no art. 139, VI do CPC, sempre prestigiando
os princípios da economia e celeridade processual, ratificado pelo Enunciado nº 35 da Enfam, deixo de designar a audiência
prevista no art. 334 do CPC. II Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer contestação por
petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. III Quedando-se inerte a
parte ré, desde já decreto-lhe a revelia, sem, contudo, recair-lhe seus efeitos por se tratar de uma Autarquia Pública e, por sua
vez, o seu interesse é indisponível (art. 345, II, CPC). De consectário, intime-se a autora para, em 10 (dez) dias especificar
as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão, nos termos
do art. 348 do CPC. IV Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar
sua manifestação, observando os ditames dos art. 350 e 351 do Código de Processo Civil conforme o caso, indicando na
oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegados pela
parte ré. V Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. VI Em seguida, concluso para saneamento ou julgamento antecipado do
mérito a depender da manifestação das partes.
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Processo 0801345-57.2017.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqda: R.S.N.
ADV: ADRYGEISE COSTA (OAB 20668/MS)
Fica a parte ré intimada, através de seu advogado, via D.J. para, em 05 (cinco) dias, informar se têm interesse na realização
de audiência por videoconferência, conforme item B do despacho de fls. 124/126.
Processo 0801355-67.2018.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Reqte: Rodrigo Francisco da Silva
ADV: WESLER CÂNDIDO DA SILVA (OAB 19840/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (OAB 12526/MS)
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
DESPACHO: Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECIDO. Inicialmente proceda à evolução de classe
para “cumprimento de sentença contra Fazenda Pública”, adequando o valor da causa. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na
pessoa de seu representante judicial (Procurador Jurídico), por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (artigo 535 do CPC/15), ADVERTINDO-A de que não impugnada
a execução ou rejeitadas as arguições será expedido RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso. As partes deverão
ser ADVERTIDAS de que a multa prevista no § 1º, do artigo 523 do CPC/15 não se aplica à Fazenda Pública (artigo 534, § 2°,
do CPC/2015). As partes deverão ser ADVERTIDAS de que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Para o caso de oferecimento de
e impugnação, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, conforme artigo
85, § 3º, I, do Código de Processo Civil/15. Ante a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça de MS, nos autos do Processo n.°
126.152.0043/2020, indefiro a expedição de ROPV para pagamento das custas, já que não existe procedimento próprio para
requisição de custas processuais, sendo obrigação do INSS o pagamento das custas independentemente de prévia requisição.
Indefiro o pedido de fls. 162-163, e se decorrido o prazo de pagamento, inscreva-se em dívida ativa em caso de inadimplemento.
Às providências.
Processo 0801434-12.2019.8.12.0035 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Maria Raquel Balbino dos Santos - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Manifestem-se as partes em quinze dias sobre a juntada de ofício f. 237/9 aos autos.
Processo 0801461-63.2017.8.12.0035 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Deficiente
Autor: Valdir Nunes Aguero
ADV: EDERSON DE CASTILHOS (OAB 13274/MS)
DESPACHO: Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. DECIDO. Inicialmente proceda à evolução de classe
para “cumprimento de sentença contra Fazenda Pública”, adequando o valor da causa. Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na
pessoa de seu representante judicial (Procurador Jurídico), por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo
de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (artigo 535 do CPC/15), ADVERTINDO-A de que não impugnada
a execução ou rejeitadas as arguições será expedido RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso. As partes deverão
ser ADVERTIDAS de que a multa prevista no § 1º, do artigo 523 do CPC/15 não se aplica à Fazenda Pública (artigo 534, § 2°,
do CPC/2015). As partes deverão ser ADVERTIDAS de que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Para o caso de oferecimento de
e impugnação, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, conforme artigo
85, § 3º, I, do Código de Processo Civil/15. Ante a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça de MS, nos autos do Processo n.°
126.152.0043/2020, indefiro a expedição de ROPV para pagamento das custas, já que não existe procedimento próprio para
requisição de custas processuais, sendo obrigação do INSS o pagamento das custas independentemente de prévia requisição.
Indefiro o pedido de pagamento das custas processuais por requisição de ROPV, e se decorrido o prazo de pagamento,
inscreva-se em dívida ativa em caso de inadimplemento. Em relação aos honorários, o TRF determinou que fosse arbitrado
após a liquidação dos valores. Considerando que o valor devido se enquadra na faixa do art. 85, § 3º, I, do CPC. Considerando
atuação desempenhada pelo advogado nos autos. Considerando que houve atuação em Segunda Instância, atraindo a situação
conhecida como honorários recursais. ARBITRO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO INSS EM
12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR DEVIDO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (em 23.04.2019). Às providências.
Processo 0801607-75.2015.8.12.0035 - Ação Popular - Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Reqte: Gelson Luiz Almeida Pinto - Humberto da Costa Nogueira - Reqda: Juliana Lara Ruiz - J L Ruiz - Epp - José Roberto
Felipe Arcoverde - Município de Iguatemi
ADV: PAULO DO AMARAL FREITAS (OAB 17443/MS)
ADV: CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO (OAB 11429/MS)
ADV: GONÇALVES LIMA PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S (OAB 1302/MS)
ADV: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 331/MS)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
ADV: FLÁVIO GONÇALVES SOARES (OAB 14443/MS)
ADV: HUMBERTO DA COSTA NOGUEIRA (OAB 7189/MS)
ADV: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (OAB 12526/MS)
ADV: LUIS GUSTAVO RUGGIER PRADO (OAB 9645/MS)
Intimação das partes, por meio de seus advogados, para arrolar as testemunhas que irão depor em juízo, no prazo de 10
(dez) dias. Esclareçam as partes a viabilidade de realização por videoconferência.
Processo 0801629-65.2017.8.12.0035 (apensado ao Processo 0800981-85.2017.8.12.0035) - Procedimento Comum
Cível - Empréstimo consignado
Autor: Antonio Alves Moreira - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
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ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Manifestem-se as partes em quinze dias sobre a juntada de ofício f. 296/8 aos autos.

Itaporã
Direção de Itaporã
JUÍZO DE DIREITO DA DIREÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2021
Processo 0000382-71.2020.8.12.0037 - Dúvida - Registro de Imóveis
Interesdo.: Sindicato Rural de Itaporã e outro
ADV: ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB 10548/MS)
Ficam os interessados devidamente intimados para se manifestarem sobre o ofício de f. 91/99, no prazo de 10 (dez) dias.

Vara Única de Itaporã
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000279-21.2007.8.12.0037 (037.07.000279-3) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Militão da Silva
ADV: WALLAS GONCALVES MILFONT (OAB 7857/MS)
ADV: RENATO OTÁVIO ZANGIROLAMI (OAB 12559/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da petição de fls. 223/231.
Processo 0000524-56.2012.8.12.0037 (037.12.000524-3) - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: C.G.F. - Reqdo: I.R.
ADV: OZIEL MATOS HOLANDA (OAB 5628/MS)
ADV: CHARLES POVEDA (OAB 9422/MS)
Homologo o laudo de avaliação do imóvel urbano, de matrícula 07.356, lote n. 23, quadra 07, situado no Jardim Vitória, neste
município, no valor apresentado às f. 546/548 (item 9.1), cujas características avaliativas se encontram as mesmas páginas. De
igual modo, e considerando que a parte autora não trouxe nenhum laudo de avaliação diverso do que encontrado pelo oficial de
justiça e, tratandose de frações ideais, não há que falar em avaliações individualizadas, sendo que eventual alienação judicial
do bem será da totalidade ou de frações compatíveis com as normas registrais, mas ainda assim considerando a avaliação total
do bem, homologo a avaliação dos imóveis rurais, exibida pelo oficial de Justiça à f. 550.
Processo 0001001-74.2015.8.12.0037 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Reqte: Osmar Mesquita Gonçalves
ADV: OSMAR DE SOUZA CABRAL (OAB 131331/SP)
A despeito da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita, diligenciar para obter as certidões perante a serventia
extrajudicial é diligência que cabe exclusivamente ao interessado, motivo pelo qual indefiro o pedido de f. 243. Intime-se o
exequente do teor deste despacho e para que cumpra o anterior de f. 239, no prazo antes estipulado.
Processo 0001210-58.2006.8.12.0037 (apensado ao Processo 0001716-92.2010.8.12.0037) (037.06.001210-9) Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Odetir Fontoura Poveda
ADV: MAURO LUIZ MARTINES DAURIA (OAB 4424/MS)
Intime-se a parte inventariante para providenciar o recolhimento do ITCD e anexar aos autos a guia de informação e o
comprovante de pagamento, bem como apresentar as certidões negativas de débitos fiscais atualizadas, conforme requerido
pela Fazenda Pública à f. 390.
Processo 0001321-03.2010.8.12.0037 (037.10.001321-6) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Sul/MS - Sicredi Centro Sul MS
ADV: ROBERTO CLAUS (OAB 5379/MS)
Intimação da parte autora na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de
fls.80-84, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0001353-95.2016.8.12.0037 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Réu: Victor Gabriel da Silva Barcelos
ADV: ANA PAULA MONTEIRO ORTEGA (OAB 17649B/MS)
ADV: PEDRO HENRIQUE DE DEUS MOREIRA (OAB 19238/MS)
ADV: ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB 10548B/MS)
Intimação do réu, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls. 91,
para, querendo, recorrer, no prazo de 5 (cinco) dias.”
Processo 0001442-55.2015.8.12.0037 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: ADAMA BRASIL S/A
ADV: CLAUDIO ANTONIO CANESIN (OAB 8007/PR)
Intimação das partes, para que, em dez dias, manifestem-se acerca da avaliação de fls. 141, dos autos.
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Processo 0100212-93.2009.8.12.0037 (037.09.100212-1) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Sul/MS - Sicredi Centro Sul MS
ADV: ROBERTO CLAUS (OAB 5379/MS)
Intimação da parte autora, para, querendo, manifestar, acerca da petição de fls. 238/239.
Processo 0100218-03.2009.8.12.0037 (037.09.100218-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Sul/MS - Sicredi Centro Sul MS - Exectdo: Jorge
Brasil - Nivaldo Brasil - Augostinho Brasil - Aparecida Rosa Brasil e outro
ADV: ROBERTO CLAUS (OAB 5379/MS)
ADV: TADEU CANOLA (OAB 32998/PR)
Ciente da CP de fl. 274-293 devolvida sem cumprimento por ausência de pagamento das custas (fl. 282). No tocante ao
pedido de fl. 296-299, indefiro o pedido, por não haver nenhuma relação com o crédito buscado nestes autos. Dessa forma,
tendo em vista a dificuldade na localização de bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo provisório (para situação
“suspenso” no SAJ), que só sairão dessa fila de trabalho mediante provocação expressa da parte interessada, o que demandará
do cartório a conclusão do feito ao gabinete. Antes, porém, intime-se o exequente pelo DJ dessa remessa ao arquivo provisório.
Aguardem-se os autos suspensos, em arquivo provisório, pelo prazo de 01 (um) ano.
Processo 0800015-53.2016.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Lourival Bispo dos Santos - Reqdo: Kirton Seguros S.A.
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (OAB 6611/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0800023-64.2015.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Reqte: Cleide Aparecida Gehm - Reqdo: Itaú Seguros S/A
ADV: ALAN CARLOS PEREIRA (OAB 14351/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0800053-26.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Celestino Rodrigues - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Indefiro o pedido de designação de audiência, recostado às f. 272-273, considerando que a matéria pode ser comprovada
documentalmente, sendo dispensável a oitiva das partes ou testemunhas. Não obstante, defiro a expedição de ofício, consoante
requerido pelo réu, à f. 272. Portanto, oficie-se ao Banco Itaú Unibanco, agência 8496, para que confirme os créditos no ano
de 2016, referente ao empréstimo, objeto da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, anexando aos autos o respectivo
comprovante, em caso de existência.
Processo 0800081-28.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Jiuda Aparecida Moreira - Réu: Generali Brasil Seguros S.a
ADV: JOYCE NUNES DE GOIS (OAB 17358/MS)
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 20309A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
361-371, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Processo 0800084-17.2018.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Odilsa Aquino - Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0800093-08.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Antonio Aureliano da Silva - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes, para, querendo, manifestarem, acerca do ofício de fls. 202/203, juntado aos autos.
Processo 0800137-27.2020.8.12.0037 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: José Paulo de Azevedo
ADV: GUSTAVO DO A. PALUDETTO (OAB 48777/PR)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 40.
Processo 0800164-49.2016.8.12.0037 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Autor: Gelindo Maximino Zolet - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB 10548/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
322, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Processo 0800221-28.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Clodoaldo dos Santos Souza
ADV: LETICIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da certidão de intimação negativa do oficial de justiça de fls. 55.
Processo 0800223-37.2016.8.12.0037 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria Aparecida dos Santos Batista - Herdeiro: Maria Calderão - Francisco Calderão - Luiz Calderão - Rosa Calderão
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da Silva - Aparecida Calderão - Albina Calderão
ADV: JOSE CARLOS DE MATOS MAURO (OAB 14901/MS)
ADV: VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA (OAB 6734A/MS)
Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando
sua necessidade e pertinência, sob pena de preclusão e indeferimento.
Processo 0800241-19.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ilma Quevedo Soares - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0800256-90.2017.8.12.0037 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Autora: Laurinha Gonçalves
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da petição de fls. 663.
Processo 0800333-31.2019.8.12.0037 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exeqte: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
ntimação da parte autora, para, manifestar, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 78.
Processo 0800366-21.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ivani Cardoso da Silva - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
Defiro o pedido da parte exequente para alienação por hasta pública do bem imóvel penhorado à f. 107 e avaliado à f. 121.
Em razão disso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do CPC.
Processo 0800386-12.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Jane Mara Satilo da Silva
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 244.
Processo 0800426-04.2013.8.12.0037 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intime-se o exceutadoo para manifestação, no prazo de 15 dias, quanto a certidão e extrato de fls. 384-385.
Processo 0800427-76.2019.8.12.0037 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Jangada Sementes e Fertilizantes Ltda
ADV: THAIS CARBONARO FALEIROS (OAB 15741/MS)
Defiro o pedido da parte exequente para alienação por hasta pública do bem imóvel penhorado à f. 107 e avaliado à f. 121.
Conforme decisão de fls. 126-127.
Processo 0800439-61.2017.8.12.0037 - Cumprimento de sentença - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 16829/MS)
ADV: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
ADV: ÉRICA DE OLIVEIRA LEANDRO (OAB 20666/MS)
ADV: NÁDIA GALEGO FIGUEIREDO (OAB 20483/MS)
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA (OAB 1423B/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 100.
Processo 0800445-63.2020.8.12.0037 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: José Carlos Fernandes de Oliveira
ADV: ROGERIO STRUZIATO ARCHILLA (OAB 20469/MS)
ADV: CÁCIUS STRUZIATI RODRIGUES (OAB 18436/MS)
Intime-se pessoalmente a parte inventariante para promover a juntada dos respetivos documentos solicitados pela Fazenda
Pública em manifestação de fl. 22, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por abandono.
Processo 0800449-03.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Cláudio Carneiro - Réu: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: WALLAS GONCALVES MILFONT (OAB 7857/MS)
ADV: RENATO OTÁVIO ZANGIROLAMI (OAB 12559/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ P. GONDIM (OAB 24862A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
170-175, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800457-77.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Genicela Hirto Jorge - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: GIANMARCO COSTABEBER (OAB 15316A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
116-120, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Processo 0800473-36.2017.8.12.0037 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio
Autora: Lourdes Bronzati
ADV: ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB 10548B/MS)
ADV: PEDRO HENRIQUE DE DEUS MOREIRA (OAB 19238/MS)
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ADV: ANA PAULA MONTEIRO ORTEGA (OAB 17649B/MS)
Homologo, por sentença, o acordo celebrado entre as partes (f. 86-87), para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.
Processo 0800496-74.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Em que pese o pleito do autor de julgamento antecipado da lide (f. 209/213), intime-se o requerido para, no prazo de dez
dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando sua necessidade e pertinência.
Processo 0800522-09.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Helena Maria Cabral da Silva - Aline Silva Meotti - Heloisa Silva Meotti - André Luis Meotti - Réu: CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. - Pazin & Cia Ltda
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: GABRIELA CARLOS FRAGA (OAB 14799/MS)
ADV: LUANA CARLOS FRAGA (OAB 18886/MS)
ADV: SILMARA NASCIMENTO MEDINA (OAB 23033/MS)
ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
275-277, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Processo 0800684-72.2017.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Márcio Machado de Jesus
ADV: EDIR LOPES NOVAES (OAB 2633/MS)
Intime-se a advogada, Dra. Edir Lopes Novaes, acerca da petição de f. 187/188, bem como para que apresente o contrato
de honorários advocatícios, firmado com o requerente, além de outros valores correspondentes as despesas da presente ação.
Prazo: 10 dias.
Processo 0800716-43.2018.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Aparecido Cantalisto de Mello - Réu: CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB 8125/MS)
ADV: LEANDRO GOMES MORAES (OAB 161820/MG)
ADV: PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (OAB 120909/MG)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
183-189, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800768-05.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Andreia de Arruda Marques - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: JOSÉ ROBERTO MARQUES DE SANTANA (OAB 19488/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0800772-08.2020.8.12.0037 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco J. Safra S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, acerca da petição da requerida de fls. 45/57.
Processo 0800790-63.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Reqte: José Aparecido Nunes da Rocha - Reqdo: HG Dourado & Cia Ltda
ADV: PEDRO RICARDO PEREIRA SALOMÃO (OAB 314698/SP)
ADV: JOSÉ RICARDO FEERNANDES SALOMÃO (OAB 57443/SP)
ADV: EUDES OLIVEIRA CORREA DE LIMA (OAB 16580/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seu representante legal, para que fique ciente da sentença constante nos autos, de fls.
113-120, para, querendo, recorrer, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Processo 0800903-27.2013.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Cédula de Crédito Rural
Autor: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Lourisvaldo Vieira Ramos
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
ADV: MILTON BATISTA PEDREIRA JUNIOR (OAB 13795/MS)
ADV: MILTON BATISTA PEDREIRA (OAB 7522/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0800949-69.2020.8.12.0037 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Reqte: Banco Itaucard S/A
ADV: MARCIO SANTANA BATISTA (OAB 17736A/AL)
A parte autora atribuiu R$ 1.290,23 (um mil duzentos e noventa reais e vinte e três centavos) como valor da causa, o que
evidentemente está em desacordo com a planilha de cálculos juntada à f. 14, valores resultantes das parcelas vencidas e
vincendas, razão pela qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias para emenda à inicial, devendo proceder à adequação do valor
da causa com complementação do valor das custas iniciais. Considerando que a parte autora reitera nessa desidiosa conduta,
mesmo sendo habitual o ajuizamento desse tipo de demanda, advirto que, em caso de reiteração, mesmo em outros processos,
será aplicada multa por litigância de má-fé.
Processo 0800966-08.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Enio Brum de Mattos
ADV: THIAGO DE LIMA HOLANDA (OAB 18255/MS)
ADV: OZIEL MATOS HOLANDA (OAB 5628/MS)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado na exordial. Julgo conveniente, portanto, aguardar a instrução processual.
Processo 0800984-29.2020.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Reqte: Neuzelir Fonseca Nunes
ADV: JOSE ALEX VIEIRA (OAB 8749/MS)
ADV: ALAN CARLOS PEREIRA (OAB 14351/MS)
Intime-se a aprte autora para que, no prazo de quinze dias, apresente impugnação a contestação apresentada.
Processo 0801172-27.2017.8.12.0037 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito Rural do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro Sul
ADV: RAFAEL MOREIRA VINCIGUERA (OAB 13700/MS)
Intimação do exequente, para, requerer, o que entender de direito.
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Processo 0801209-83.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Maria Ferreira Scolari
ADV: ELISON YUKIO MIYAMURA (OAB 13816/MS)
Intimação da parte autora, para, manifestar, apresentando seus memoriais finais.
Processo 0801211-53.2019.8.12.0037 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimam-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJMS e para manifestarem-se no prazo de 05 dias.
Processo 0801278-86.2017.8.12.0037 - Liquidação por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Olivia Martins - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP)
ADV: CARLOS ALEXANDRE BONI (OAB 17347/MS)
ADV: JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM (OAB 12363/SP)
Intimação do réu, para, manifestação acerca da proposto do perito de fls. 227/229, bem como, intimação das partes, para,
querendo, oferecerem quesitos e nomearem assistentes técnicos.
Processo 0801312-69.2017.8.12.0002 - Usucapião - Usucapião Ordinária
Autor: Altamiro Alves
ADV: ALINE CORDEIRO PASCOAL HOFFMANN (OAB 14889/MS)
Intime-se a parte autora para, em trinta dias, trazer a qualificação completa dos proprietários dos lotes 07 e 09 da quadra
40 (confinantes, conforme croqui de fl. 27), sendo tal informação passível de ser obtida junto à municipalidade (setor tributário
e de habitação).

Juizado Especial Adjunto de Itaporã
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO ENDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DÉBORA REGINA NOGUEIRA PERIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0801263-49.2019.8.12.0037 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular Difamação
Querelante: F.A.H.R. - Querelado: Wellington Luiz Benedito Ostemberg
ADV: THIAGO DE LIMA HOLANDA (OAB 18255/MS)
ADV: PAULO LUCAS APOLINARIO DA SILVA (OAB 21745/MS)
Intimando o Patrono do querelado do Despacho “ Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 108, intime-se o querelado
para que, no prazo de 10(dez) dias, junte aos autos o teor dos áudios, visando a comprovação do cumprimento do acordado.

Ivinhema
1ª Vara de Ivinhema
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0001832-27.2020.8.12.0012 - Carta Precatória Cível - Citação
Exeqte: Caixa Econômica Federal - Exectdo: Jovino Antonio da Silva ME
ADV: IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE (OAB 11702/MS)
Intimação da parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 3 diligências, junto ao portal e-SAJ
do site do TJMS, em www.tjms.jus.br, recolhimento de custas, custas de 1º grau, diligências do oficial de justiça, referente
indenização de transporte do oficial de justiça, objetivando o cumprimento do competente mandado.
Processo 0001851-33.2020.8.12.0012 - Carta Precatória Cível - Cheque
Exeqte: Posto Nacional de Dracena Ltda - Exectdo: Anderson Manoel Coutinho Cotta
ADV: SILVIO SATYRO PELOSI (OAB 151097/SP)
Intimação da parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 3 diligências, junto ao portal e-SAJ
do site do TJMS, em www.tjms.jus.br, recolhimento de custas, custas de 1º grau, diligências do oficial de justiça, referente
indenização de transporte do oficial de justiça, objetivando o cumprimento do competente mandado.
Processo 0800021-62.2021.8.12.0012 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Rosangela Maria Corceti Ponco
ADV: ROBINSON CASTILHO VIEIRA (OAB 19713/MS)
I - Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. II - Cuida-se de ação de natureza previdenciária objetivando
a concessão do benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL - RURAL ajuizada por ROSANGELA MARIA CORCETI PONÇO em
face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na qual se pleiteia, em sede de tutela de urgência, a concessão
do benefício objeto desta ação. Alega que possui idade para concessão do benefício e que durante toda a vida exerceu a
atividade rural, apresentando vários documentos que comprovam o exercício desta atividade, o que lhe garante a concessão
do benefício, porém, este foi negado em pedido administrativo. Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela de
urgência. Breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos
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autos, da leitura da inicial, extrai-se que a tutela de urgência é de caráter antecipatório. Porém, analisando a prova até então
constituída, e considerando que foi negado pedido de concessão do benefício administrativamente, não verifico a presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela pretendida. Analisando a prova documental até então apresentada, verifico
que é insuficiente para comprovar o exercício da atividade rural por todo o tempo de carência exigido em lei, um dos requisitos
legais necessários para concessão do benefício, o que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito e impõe
o indeferimento do pedido de tutela de urgência. III Dispensada a audiência a que se refere o art. 334 do CPC. IV - Nos
termos do art. 335 do CPC, proceda com a citação do INSS para contestar a ação no prazo de 30 dias úteis (art. 183 do CPC),
fazendo constar no mandado que o prazo inicial para apresentação da defesa correrá da intimação pessoal, observadas as
disposições do art. 231 do CPC. V - Apresentada a defesa e alegado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ou
qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC, a parte autora deverá ser intimada para se manifestar no prazo de
15 (quinze) dias, sendo-lhe facultada a produção de provas. VI - Caso a defesa não seja apresentada, intime-se a parte
autora para no prazo de 05 (cinco) dias especificar as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. VII Cumpridas todas as determinações acima, retornem os autos conclusos. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800034-42.2013.8.12.0012 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: Luís Vanderli da Rosa
ADV: JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA (OAB 33550/PR)
ADV: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA (OAB 23282/PR)
Intimação da parte exequente para manifestação acerca do teor de fl 238, no prazo e cinco dias.
Processo 0801545-02.2018.8.12.0012 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco BMG S/A - Exectdo: Benedito Cândido
ADV: LORENA RIBEIRO BONIN (OAB 15352/MS)
ADV: MARIA HELENA BARBOSA INSABRALD (OAB 20705/MS)
Intimação do reqdo do r despacho de fls. 232: Antes de apreciar o pedido de f. 220/223, determino seja intimado o
requerido BENEDITO CANDIDO para, no prazo de 05 dias, apresentar o extrato detalhado da sua conta bancária junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no que se refere aos meses de outubro e novembro de 2020. A medida se justifica para
verificar a real natureza do valor bloqueado, haja vista que os documentos juntados às f. 225/231 apenas comprovam
a qualidade de pensionista do réu. Com a juntada do extrato bancário, intime-se o autor para, no prazo de 10 dias,
manifestar-se acerca do pedido de desbloqueio formulado pelo requerido. Após, retornem conclusos para decisão medidas
urgentes. Às providências.
Processo 0802310-36.2019.8.12.0012 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Helena Raimundo dos Santos - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Fiel à fundamentação acima, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil CPC. Condeno a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da ação, suspendendo
a cobrança das verbas de sucumbência por ser beneficiária da Justiça Gratuita, sem prejuízo da aplicação do disposto
no art. 98, § 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Ivinhema/MS, data da assinatura eletrônica.
Processo 0803226-36.2020.8.12.0012 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Antonio Oliveira dos Santos
ADV: FERNANDA LISANDRA PEIXOTO (OAB 23190/MS)
ADV: TAÍSE APARECIDA BOUZIZO ECLIS (OAB 23073/MS)
Retifico a decisão retro para que, a partir do item IV (f. 41) passe a constar o seguinte: IV - Atendendo a Recomendação
Conjunta n. 01/2015 CNJ, nomeio para a realização da perícia na parte autora a Dra. CAROLINA RODRIGUES ALVES,
médica perita, que servirá escrupulosamente, podendo, para o desempenho de suas funções, utilizar-se de todos os
meios necessários (CPC, art. 473, § 3º), inclusive valendo-se de auxiliares especializados, devendo ser enviado à perita
o formulário de perícia anexado ao ato administrativo mencionado e outros porventura apresentados pelas partes. Desde
logo fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor será pago pela Justiça Federal, após o decurso
do prazo para manifestação do laudo sem impugnação. No prazo de 05 (cinco) dias, intime-se a parte autora acerca do
formulário de quesitação, facultando-a, nesse prazo, a apresentação de outros quesitos e a indicação de assistentes
técnicos. Designada a data para realização da perícia, intime-se o requerente da data e horário estabelecido, bem como
para que compareça no ato da perícia com todos os exames realizados e documentos necessários (identidade, carteira de
trabalho, habilitação e etc...). O laudo pericial deverá vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do início
da perícia. V APÓS A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL, proceda com a citação do INSS para contestar a ação, no prazo
de 30 dias úteis (art. 183 do CPC), fazendo constar no mandado que o prazo inicial para apresentação da defesa correrá
da intimação pessoal, observadas as disposições do art. 231 do CPC. VI - Apresentada a defesa e alegado qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ou qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC, a parte autora
deverá ser intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultada a produção de provas. VII Caso a defesa não seja apresentada, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias especificar as provas que
pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. VIII Cumpridas todas as determinações acima, dê-se vista ao Ministério
Público, retornando os autos conclusos.

2ª Vara de Ivinhema
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0800860-92.2018.8.12.0012 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 19764A/MS)
Intime-se a parte contrária para contrarrazoar o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. A seguir, com ou sem resposta,
remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
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Processo 0800883-04.2019.8.12.0012 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Lazara Aparecida Silva - Réu: SABEMI Seguradora S/A
ADV: MARIA HELENA BARBOSA INSABRALD (OAB 20705/MS)
ADV: LORENA RIBEIRO BONIN (OAB 15352/MS)
ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ)
Ao analisar detidamente os autos, sobretudo a justificativa de fls. 152/154, denoto que os honorários propostos guardam
pertinência com o trabalho a ser realizado, inexistindo razões para a almejada redução.Portanto, homologo os honorários
periciais outrora apresentados (R$ 2.400,00 dois mil e quatrocentos reais).Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15
(quinze) dias, promover o depósito dos honorários, sob pena de preclusão. Com o recolhimento, cumpra-se o determinado às
fls. 139/140.
Processo 0802021-69.2020.8.12.0012 - Tutela Cautelar Antecedente - Empréstimo consignado
Autor: Cicero Moreno - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: LUANA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA (OAB 25038/MS)
ADV: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 18728/MS)
Ante o conteúdo do ofício de fls. 29/32, notificando o não provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte
requerente, concedo, excepcionalmente, o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprir o despacho de fls. 24/25. Decorrido
o prazo, voltem conclusos.
Processo 0802713-05.2019.8.12.0012 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Edson Feliciano da Silva - Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Ficam as partes intimadas a requerer o que entender de direito, do autos vindos do TJMS.
Processo 0802904-16.2020.8.12.0012 (apensado ao Processo 0800521-65.2020.8.12.0012) - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Portoseg S.A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: SILVIA VERRESCHI COSTA (OAB 157721/SP)
Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizado por Portoseg S.A - Crédito, Financiamento e Investimento
em face de Hoeder Luis Zanetti, ambos suficientemente qualificados nos autos.A parte autora compareceu aos autos (fls. 90) a
fim de requerer a desistência do feito, sendo desnecessária a intimação da parte requerida para manifestar-se sobre o pedido,
porquanto sequer apresentara contestação. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora e, de
consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo
Civil.Revogo a liminar concedida às fls. 77/80.Com supedâneo no artigo 90 do Novo Código de Processo Civil, condeno a parte
autora ao pagamento de custas finais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se
observadas as formalidades legais.

Juizado Especial Adjunto de Ivinhema
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO HIPÓLITO DA SILVA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDIVAL MARTINS FONSECA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0002399-92.2019.8.12.0012 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título
Reqte: Sebastião Koch - Reqdo: Solos - Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda - EPP
ADV: GUSTAVO ROBERTO FERREIRA DO COUTO (OAB 9204/MS)
ADV: TIAGO LUIZ PREDIGER (OAB 91689/PR)
ADV: ELIVELTON WAPPLER SROCZYNSKI (OAB 89024/PR)
Intimação das partes, por intermédio de seus advogados, para que compareça(m) na audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 12.02.2021, às 13:45, devendo, caso queira, trazer suas provas e testemunhas, no máximo de três, ou
apresentar rol com antecedência de 05 dias. Advertências: Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência da parte autora
implicará na extinção do feito e em condenação em custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelosócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE).”
Processo 0800010-67.2020.8.12.0012 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Rafael Henrique Caetano de Lima - Reqdo: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: JOÃO PAULO DOS SANTOS (OAB 24681/MS)
ADV: MARIA APARECIDA TAIS DOS SANTOS LOPES COLZANI (OAB 23879/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus advogados, para que compareça(m) na audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 12.02.2021, às 13:30, devendo, caso queira, trazer suas provas e testemunhas, no máximo de três, ou
apresentar rol com antecedência de 05 dias. Advertências: Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência da parte autora
implicará na extinção do feito e em condenação em custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelosócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE).”
Processo 0800015-89.2020.8.12.0012 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Marlete Maria Lehmkuhl da Rosa - ME
ADV: ROBINSON CASTILHO VIEIRA (OAB 19713/MS)
“ Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para comparecer à audiência de conciliação designada
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para o dia 09/02/2021 as 14:30h. Ficando advertido o requerente de que a sua ausência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei 9.099/1995). A microempresa e a empresa
de pequeno porte, quando autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio
dirigente (Enunciado 141 - FONAJE).”
Processo 0800897-22.2018.8.12.0012 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Matos & Silva Ltda - ME - Reqdo: Mauro Augusto Vargas e outro
ADV: EUDELIO ALMEIDA DE MENDONÇA (OAB 5300/MS)
ADV: THADEU GEOVANI SOUZA MODESTO DIAS (OAB 12565/MS)
ADV: MEISE SILVESTRIN BIEMBENGUT (OAB 10748/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus advogados, para que compareça(m) na audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 12.02.2021, às 15:00, devendo, caso queira, trazer suas provas e testemunhas, no máximo de três, ou
apresentar rol com antecedência de 05 dias. Advertências: Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência da parte autora
implicará na extinção do feito e em condenação em custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelosócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE).”
Processo 0801983-91.2019.8.12.0012 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Felipe Alexandre Cabrera Travessolo - Reqdo: Valdenes Silva Cruz e outro
ADV: ROSIANA CARLA COSTA BAZIQUETTO (OAB 23145/MS)
ADV: MAIK ERIMÁ DOS SANTOS (OAB 19225/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus advogados, para que compareça(m) na audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 12.02.2021, às 14:15, devendo, caso queira, trazer suas provas e testemunhas, no máximo de três, ou
apresentar rol com antecedência de 05 dias. Advertências: Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência da parte autora
implicará na extinção do feito e em condenação em custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelosócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE).”
Processo 0802866-38.2019.8.12.0012 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Edinalva Anunciação Souto - Reqdo: Maria Ines dos Reis Bertoldi (Supermercado Duvale - EPP)
ADV: ROBINSON CASTILHO VIEIRA (OAB 19713/MS)
ADV: MARIA APARECIDA TAIS DOS SANTOS LOPES COLZANI (OAB 23879/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus advogados, para que compareça(m) na audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 12.02.2021, às 14:00, devendo, caso queira, trazer suas provas e testemunhas, no máximo de três, ou
apresentar rol com antecedência de 05 dias. Advertências: Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência da parte autora
implicará na extinção do feito e em condenação em custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelosócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE).”

Jardim
1ª Vara de Jardim
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000397-50.1999.8.12.0013 (013.99.000397-6) - Processo de Execução - Hipoteca
Exectdo: Milton Xavier
ADV: ALARICO DAVID MEDEIROS JÚNIOR (OAB 3546/MS)
ADV: LUCAS ABES XAVIER (OAB 12475/MS)
ADV: SALVADOR RAMOS PEREIRA (OAB 11744/MS)
Intimação dos executados acerca da Avaliação de fls. 1990/1991
Processo 0001040-70.2020.8.12.0013 (apensado ao Processo 0600142-91.2009.8.12.0013) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados - Exectdo: Ilda Ferreira Lopes-ME
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 21601A/MS)
ADV: ÁUREO PRADO MACHADO JÚNIOR (OAB 13548/MS)
ADV: LAYLA CRISTINA LA PICIRELLI DE ARRUDA (OAB 10561/MS)
ADV: ITALO FRANCISCO STEFANINI (OAB 4005B/MS)
Intimação da parte exequente acerca da impugnação apresentada pela executado.
Processo 0002922-82.2011.8.12.0013 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Teruel Aviação Agricola Ltda
ADV: RICARDO SITORSKI LINS (OAB 14441/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO RODRIGUES VILLANUEVA (OAB 8203/MS)
Intimação da parte exequente acerca da juntada da Carta Precatória fls 139/161
Processo 0024747-06.2020.8.12.0001 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: ALVA LÉA DE ARRUDA
ADV: JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO (OAB 13342/MS)
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
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intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze), efetuar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, referente
a 02 (dois) atos, para o cumprimento do ato deprecado.
Processo 0800055-49.2012.8.12.0013 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula Hipotecária
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Possidio Peixoto - Juliana Cabreira Peixoto
ADV: MATILDE DUARTE GONÇALVES (OAB 12174A/MS)
ADV: ÉZIO PEDRO FULAN (OAB 12173A/MS)
ADV: CLEVERSSON GOLIN (OAB 14452/MS)
ADV: ÉLCIO ANTÔNIO NOGUEIRA GONÇALVES (OAB 7512/MS)
Intimação das partes acerca do sorteio do leiloeiro as fl. 145
Processo 0800167-71.2019.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Celina de Souza Afonso
ADV: IVAN JOSÉ BORGES JUNIOR (OAB 13987A/MS)
intimação da parte autora do retorno dos autos vindos de Instância Superior e requerer o que entender de direito.
Processo 0801267-27.2020.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Roseneizi Barbosa Fernandes
ADV: FERNANDA FLORES VIEIRA SANTANA (OAB 13391/MS)
ADV: WANDERSON SILVEIRA SANTANA (OAB 18999/MS)
Intimação da parte autora acerca da Contestação de fls. 47/54
Processo 0801319-23.2020.8.12.0013 - Mandado de Segurança Cível - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento
/ Homologação
Imptte: Rafael Toginini Pereira Eireli Me
ADV: EDGAR LEAL LOUREIRO (OAB 13702/MS)
intimação do impetrante do despacho de f. 321.

2ª Vara de Jardim
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0001130-15.2019.8.12.0013 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contra a Mulher
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Elvio da Silva Gonzales Paranderi
ADV: WANDERSON SILVEIRA SANTANA (OAB 18999/MS)
Intimação do réu quanto à Decisão de f. 118, bem como quanto à Audiência designada para o dia 09/03/2021, às 17:10
horas.
Processo 0800127-26.2018.8.12.0013 - Cautelar Inominada Infância e Juventude - Guarda
Reqte: M.B.S.
ADV: FABIO LUIZ CAFURE BEZERRA (OAB 8513/MS)
Intimação do advogado do mandado juntado às fls 141/143
Processo 0800373-90.2016.8.12.0013 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Exeqte: Banco GMAC S/A
ADV: GUSTAVO CALÁBRIA RONDON (OAB 8921B/MS)
ADV: BENITO CID CONDE NETO (OAB 40147/DF)
Intimação do exequente da juntada do mandado 142/143
Processo 0800473-06.2020.8.12.0013 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Gustavo Meirelles Paredes
ADV: CAIO HENRIQUE CRISTALDO BRAGA (OAB 24221/MS)
ADV: LUÍS GABRIEL BATISTA MORAIS (OAB 11661/MS)
ADV: JULIANO DA CUNHA MIRANDA (OAB 11555/MS)
ADV: JOAO CARLOS OCARIZ DE MORAES FILHO (OAB 9760/MS)
Intimação do executado da juntada do mandado de fls 28/29
Processo 0800494-79.2020.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Sebastiana Duarte Lima Reche
ADV: ENRICO CUEVAS BONILHA (OAB 23901/MS)
ADV: VERUSKA INSFRAN FALCÃO (OAB 7930/MS)
Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões.
Processo 0800666-94.2015.8.12.0013 - Cumprimento de sentença - Indenizaçao por Dano Moral
Exeqte: Mandaliti Advogados - Exectdo: Proença Representações e Comércio Ltda Me - Reqdo: Lbr - Lacteros Brasil S/A
ADV: ANA CLÁUDIA LANZARINI (OAB 8201/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: JUVENAL DE SOUSA NETO (OAB 17618/MS)
Intimação da parte autora para se manifestar sobre comprovante de pagamento de f. 340/341.
Processo 0801202-32.2020.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Jean Carlos de Almeida Me
ADV: HAMILTON JOSÉ TEIXEIRA RAMOS (OAB 63762/BA)
Intimação da decisão de fls.71-73
Processo 0801229-20.2017.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Fixação
Reqte: M.J.P.F. e outro - Réu: G.J.M.C. e outro
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
ADV: VALDIR CUSTÓDIO DA SILVA (OAB 8930/MS)
ADV: VIRGINIA A. DE VARGAS COLUCCI (OAB 9719/MS)
ADV: JULIANO DA CUNHA MIRANDA (OAB 11555/MS)
Intimação da parte requerida quanto à Decisão de f. 428-434 e Audiência redesignada para o dia 10/02/2021 às 13h30min.
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Processo 0801286-33.2020.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Joaquim Tomassine da Silva e outro
ADV: DAVID MOURA DE OLINDO (OAB 7181/MS)
Intimação do advogado/autor do despacho de fls 14, para que emende a inicial, juntando mencionados documentos, sob
pena de indeferimento da peça inaugural.
Processo 0801519-64.2019.8.12.0013 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autor: M.M.K.
ADV: TOM APARECIDO RODRIGUES BALTHA (OAB 19663/MS)
Intimação da parte autra quanto à designação de sessão de conciliação designada para o dia 11/02/2021, às 8:30 horas, a
ser realizada via videochamada, podendo ser acessada na sala vistual desta 2ª Vara de Jardim, no link https://www.tjms.jus.br/
salasvirtuais/primeirograu/, na data e horário da sessão.
Processo 0801591-85.2018.8.12.0013 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Jardim
ADV: ROBERTA ROCHA (OAB 10067/MS)
Intimação da certidão de fls.58, audiência 25/02/2021 às 10:40 horas, bem como para recolhimento da diligência
Processo 0801614-94.2019.8.12.0013 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: A.R.S.G.
ADV: ANA TEREZA BEARARI DE MIRANDA (OAB 16147/MS)
ADV: ANA PAULA BARBOSA COLUCCI (OAB 7338/MS)
Intimação da parte autora para se manifestar sobre contestação juntada nos autos.

Juizado Especial Adjunto de Jardim
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0500003-39.2006.8.12.0013 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: José Maria de Calazans Ramos - Exectdo: OI S/A
ADV: SIDNEI ESCUDERO PEREIRA (OAB 4908/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Ficam as partes intimadas do retorno dos presentes autos da Turma Recursal, bem como para requerer o que de direito no
prazo de 05(cinco) dias, sob pena de remessa dos presentes autos ao arquivo.

Maracaju
1ª Vara de Maracaju
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0001715-30.2020.8.12.0014 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Réu: João Jeferson Maciel Cabral
ADV: FLAVIANA DA SILVA FREITAS (OAB 23411/MS)
ADV: AILTON FERNANDES DE BARROS (OAB 22807/MS)
Intimação do procurador do réu para apresentar as razões de apelação conforme decisões de fls. 415.
Processo 0002276-25.2018.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Norma Gauna - Reqdo: Espólio de Pedro Leite Furtado Junior
ADV: JOAO MARQUES BUENO NETO (OAB 5913/MS)
ADV: BRUNO ALVES DA SILVA NASCIMENTO (OAB 19670/MS)
Vistos etc. Ciente do julgamento realizado na instância superior. ARQUIVEM-SE os autos, observando-se as cautelas de
praxe. Cumpra-se.
Processo 0002302-52.2020.8.12.0014 (processo principal 0801167-69.2020.8.12.0014) - Recurso em sentido estrito/
Recurso ex officio - Liberdade Provisória
Autora: Fabio Alexis Alvares Benitez
ADV: CLEUIR FREITAS RAMOS (OAB 6195/MS)
Intimação da parte autora da sentença de fl. 24.
Processo 0800077-60.2019.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Maria Inês Lescano Carneiro
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
AGUARDE-SE o prazo assinado para pagamento da última parcela do ITCD, conforme instrumento coligido às fls. 7071. Atingida a data para pagamento da última parcela, INTIME-SE o(a) inventariante para comprovar nos autos a quitação
do tributo. Na sequência, INTIME-SE a fazenda pública para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Às providências e
intimações necessárias.
Processo 0800199-39.2020.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Financial Imobiliária Ltda
ADV: MICHELE RODRIGUES DANTAS (OAB 15218/MS)
ADV: PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO (OAB 8962/MS)
Vistos etc. Fl. 59: EXPEÇA-SE mandado para intimação dos herdeiros mencionados para, no prazo de 10 (dez) dias,
manifestarem-se nos autos e dizerem se têm interesse em assumir o cargo de inventariante. Deverá o meirinho anotar o nome
completo dos herdeiros e sua respectiva qualificação, e, se possível, obter cópia de seus documentos pessoais para juntada
nos autos. Cumprida a diligência, VISTA dos autos à requerente para manifestação. Às providências e intimações necessárias.
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Processo 0800258-95.2018.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Ederson Batista de Lima
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
MANIFESTE-SE a fazenda pública estadual a respeito dos documentos trazidos com o último petitório pelo(a) inventariante,
no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, RETORNEM para decisão. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800265-24.2017.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Clarice Vieira Gonzaga
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 22/MS)
AGUARDE-SE o recolhimento integral do ITCD em arquivo provisório, devendo o(a) inventariante, com o pagamento
da última parcela, apresentar a documentação pertinente, sendo os autos então remetidos à fazenda pública estadual para
manifestação, tal como solicitado em seu último petitório. Junto com referida documentação também deverão ser apresentadas
as certidões negativas de débito junto à fazenda pública federal, estadual e municipal, caso tal ainda não tenha sido feito. Às
providências e intimações necessárias.
Processo 0800372-10.2013.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: S.A.J. e outros
ADV: CLEBSON MARCONDES DE LIMA (OAB 11273/MS)
Sobre o teor da última petição e respectivo(s) documento(s), DIGA a fazenda pública estadual em 10 (dez) dias. Em seguida,
RETORNEM para decisão. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800548-42.2020.8.12.0014 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão
Reqte: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: FERNANDO CÉSAR VERNEQUE SOARES (OAB 15963/MS)
Intimação do autor - juntada de mandado de fl. 59-60
Processo 0800581-66.2019.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: D.S.D.Z.
ADV: CLEBSON MARCONDES DE LIMA (OAB 11273/MS)
Vistos etc. À fazenda pública estadual para manifestação em 10 (dez) dias. Em seguida, RETORNEM para decisão. Às
providências.
Processo 0800705-93.2012.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: E.M.V. - Herdeiro: Eulana Valhientes Taube e outros
ADV: NELY RATIER PLACENCIA (OAB 6843/MS)
Considerando o conteúdo econômico do inventário e a qualificação pessoal do(a) inventariante e dos herdeiros, DEFIRO os
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. CUMPRA-SE o comando de fl. 157. Às providências.
Processo 0800985-20.2019.8.12.0014 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Reqte: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Reqdo: Marcos Antonio de Souza Benites
ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)
Intimação do autor - disponibilizado guia de recolhimento, nos autos fl. 43-44
Processo 0801451-48.2018.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: G.G.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
JUNTE o(a) inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de pagamento do ITCD, conforme solicitado pela
fazenda pública estadual em seu último petitório. Sem prejuízo, INTIME-SE a companheira do de cujus, conforme pleiteado na
petição de fls. 56-59, para se manifestar nos autos em 10 (dez) dias. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0801596-07.2018.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Vera Lucia Miranda Santos
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
...Ante o exposto, INTIME-SE a inventariante para dar o devido prosseguimento ao feito no prazo de 20 (vinte) dias. Às
providências.
Processo 0801679-23.2018.8.12.0014 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Maria Lucia do Nascimento de Sousa
ADV: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB 9791/MS)
Intimação do Autor sobre juntada de impugnação ao cumprimento de sentença às fls 166/175.
Processo 0802118-68.2017.8.12.0014 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Maura Marcondes Nabhan de Barros
ADV: CLEBSON MARCONDES DE LIMA (OAB 11273/MS)
Vistos etc. Razão assiste à fazenda pública estadual em seu último petitório. Se existe algum bem ou direito sobre o qual
pende controvérsia a impedir a sua imediata inclusão na partilha, o inventário deve prosseguir apenas e tão-somente em
relação ao acervo patrimonial mensurável, deixando-se para uma eventual sobrepartilha a destinação dos bens ou direitos
em litígio. No entanto, no caso em testilha os herdeiros ingressaram com ação de extinção de cláusula de inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade, demanda que, como se sabe, é de jurisdição voluntária, o que permite cogitar que a
prolação da respectiva decisão de mérito não deve tardar. Por isso, e de modo excepcional, DEFIRO a suspensão da marcha
processual por 6 (seis) meses, período no qual os autos deverão permanecer em arquivo provisório aguardando o julgamento do
processo em que se discute a extinção de referidas cláusulas limitativas do direito de propriedade adquirido pelos herdeiros. Às
providências e intimações necessárias.

2ª Vara de Maracaju
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000994-78.2020.8.12.0014 (apensado ao Processo 0000683-87.2020.8.12.0014) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro de vulnerável
Réu: V.S.C.
ADV: SAMOEL JUNIOR DE LIMA (OAB 17940/MS)
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ADV: WILSON CARLOS GODOY (OAB 4686/MS)
Intimação das partes da audiência designada nos termos do despacho de folha 194: Vistos, etc. DESIGNO audiência para
o dia 05.02.2021 às 13h45min, para a oitiva das vítimas. Cumpram-se as demais determinações de fls. 177. Expeça-se nova
Carta Precatória ou adite-se a Carta Precatória de fls. 180. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.
Processo 0002878-94.2010.8.12.0014 (014.10.002878-4) - Depósito - Obrigação de Entregar
Reqte: OMNI S. A. Crédito, Financiamento e Investimento - Reqdo: Danilo Carneiro dos Santos
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 22108A/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de cinco dias depositar as diligências necessárias para expedição do mandado
solicitado na petição de fl. 132.
Processo 0800407-91.2018.8.12.0014 - Monitória - Liquidação / Cumprimento / Execução
Autor: Realdo Felix Cervi - Réu: Olifloi Mazzucatto Luz
ADV: ALESSANDRE VIEIRA (OAB 6486/MS)
ADV: DIEGO CARVALHO JORGE (OAB 11746/MS)
Intime-se o apelado para contrarrazões, no prazo legal. Após, com ou sem estas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800420-95.2015.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqda: Fransciley da Silva Samoel
ADV: FERNANDA AMARILIO GOMES BALBUENA (OAB 16324/MS)
Fica a parte requerida intimada, através de sua advogada, via D.J., do despacho de f. 117: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
fls. 116. Promova a parte Exequente o devido cumprimento da sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”
Processo 0800571-85.2020.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Osmar Martins Costa - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias impugnar a contestação.
Processo 0800796-42.2019.8.12.0014 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão
Reqte: M.P.C. - Reqda: E.P.F.
ADV: ANISIO ZIEMANN (OAB 6448/MS)
ADV: FRANCIS THIANDER SANTOS RATIER (OAB 18693/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seus advogados, via D.J., da sentença de fls. 71/73: “ (...) Ante o exposto, consideradas
as particularidades do caso, hei por bem julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o mérito nos termos do art. 487,
I do CPC, para o fim de reduzir o valor dos alimentos devidos à menor para o percentual de 30% do salário mínimo, isto é, R$
313,5 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos). Deixo de condenar a requerida ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, uma vez que os alimentos, que decorrem de ordem judicial, só poderiam mesmo ser revisados judicialmente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Caso haja apresentação de recurso de apelação, certifique-se nos autos e
proceda-se a intimação da parte adversa para, querendo, contrarrazoar. Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, tudo independentemente de conclusão. Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0800931-20.2020.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Neide Rocha da Silva Gonçalves - Reqdo: Banco BMG S/A
ADV: JEAN RAPHAEL DA SILVA NOBRE (OAB 434055SP)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Intimação das partes para informarem quais as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, sob pena de
preclusão, indeferimento e julgamento antecipado, no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos para saneamento
ou julgamento antecipado da lide.
Processo 0800951-45.2019.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Rogério Barbosa Brites
ADV: CARLOS MELO DA SILVA (OAB 9956/MS)
Fica o autor intimado, através de seu advogado, via D.J. da decisão de fls. 51/53: “(...) Defiro a produção de prova
testemunhal. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30.03.2021 às 16h15min. (...)”
Processo 0800953-15.2019.8.12.0014 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: M.C.M. - Reqda: S.G.N.M. - L.N.M.
ADV: FRANCIS THIANDER SANTOS RATIER (OAB 18693/MS)
ADV: VANESSA RODRIGUES HERMES (OAB 14337/MS)
ADV: DANIEL JOSE DE JOSILCO (OAB 8591/MS)
ADV: DANIANI SOLETTI BERTOL (OAB 18121/MS)
ADV: KLARIUSCA RIBEIRO VIEIRA (OAB 17493/MS)
ADV: MARIANA FERNANDES DREWS (OAB 18036/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seus advogados, via D.J., da decisão de fls.215/216: “(...) Ante o exposto, conheço
dos embargos, por serem tempestivos, e no mérito, não lhe dou provimento, mantendo inalterada a r. Decisão de fls. 179/180,
por seus próprios fundamentos. Para o devido prosseguimento do feito, defiro a produção de prova documental e oral, consoante
depoimento pessoal das partes e testemunhas. DESIGNO audiência de instrução, para produção de prova testemunhal para
o dia 30.03.2021 às 14h30min. Nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar
ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do
juízo. Compete ao advogado proceder a intimação das testemunhas mediante carta com aviso de recebimento, devendo o
causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de
intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, do CPC), sendo que a inércia na realização da diligência importa
na desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o advogado comprometer-se a levar as
testemunhas independente de intimação, sendo que o não comparecimento destas importa em desistência de suas oitivas (art.
455, §2º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0801160-77.2020.8.12.0014 (apensado ao Processo 0000242-29.2008.8.12.0014) - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Exoneração
Reqte: M.M.
ADV: FRANCIS THIANDER SANTOS RATIER (OAB 18693/MS)
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, via D.J, da decisão de fls. 17/18: “(...) Diante disso, a exoneração
de alimentos necessita de um exame mais acurado do julgador, o que só será possível através da dilação probatória, motivo
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pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. Paute-se audiência de conciliação. Sem prejuízo, cite-se a parte demandada
e intime-a a fim de que compareçam à audiência, inclusive o Autor, acompanhados de seus advogados, importando a ausência
deste em extinção e arquivamento do processo, e a daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá
a parte demandada contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. Ciência ao MPE.”
Processo 0801173-76.2020.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Reqte: Jose Correa da Silva - Reqda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: LETICIA MEDEIROS MACHADO (OAB 16384/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias impugnar a contestação.
Processo 0801199-16.2016.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - União Estável ou Concubinato
Autora: B.S.C. - Réu: Celso Michalki - Fatima de Matos Michalki
ADV: FERNANDA AMARILIO GOMES BALBUENA (OAB 16324/MS)
ADV: ROBSON LUIZ CORADINI (OAB 8183/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seus advogados, via D.J., da decisão de fls. 60/62: “(...) Defiro a produção de prova
testemunhal DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30.03.2021 às 15h45min. Devem as partes, inclusive o
MP, que atua ‘como fiscal da lei, apresentar em cartório o rol de testemunhas (com, sempre que possível, o nome, a profissão,
o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço
completo da residência e do local de trabalho) no prazo de 15 dias a contar da intimação desta decisão (art. 357, par. 4º), sob
pena de preclusão, ainda que elas venham a comparecer independentemente de intimação ou residam fora da comarca e sejam
ouvidas por carta precatória. No mesmo prazo, nos termos do artigo 455, par. 2º, do NCPC, devem informar se comprometem
a levar as testemunhas à audiência, independentemente da intimação de que trata o art. 455, caput, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (...)”.
Processo 0801230-94.2020.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Estabelecimentos de Ensino
Autora: Nathalia Toyokawa Monteiro - Réu: Universidade do Oeste Paulista - Unoeste - TerIntCer: CENTRO EDUCACIONAL
NOBEL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
ADV: ALESSANDRE VIEIRA (OAB 6486/MS)
ADV: SILVIA CRISTINA VIEIRA (OAB 12024/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias impugnar a contestação.
Processo 0801321-92.2017.8.12.0014 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Supergasbras Energia Ltda - Exectdo: Serv Ja Gas e Agua Eirelli-me
ADV: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 17403A/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de cinco dias depositar as diligências necessárias para expedição do mandado
solicitado às fl. 74.
Processo 0801350-74.2019.8.12.0014 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão
Alimtte: Miguel José dos Santos
ADV: VICTOR JORGE MATOS (OAB 13066/MS)
ADV: NILTON JORGE MATOS (OAB 18400/MS)
Fica a parte ré intimada, através de seu advogado, via D.J., da decisão de fls. 132/134 e para comparecer na audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 13.04.2021 às 14h10min.
Processo 0801402-07.2018.8.12.0014 - Procedimento Comum Cível - Obrigações
Reqte: Carlos Krugmann - Anderson Rodrigues Barbosa - Réu: Ronecley Lemes Correia
ADV: ÉLCIO ANTÔNIO NOGUEIRA GONÇALVES (OAB 7512/MS)
ADV: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 13652/MS)
ADV: GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES (OAB 13997/MS)
ADV: MARLUCY EDOANA FERREIRA DOS SANTOS (OAB 19206/MS)
Intimação das partes do despacho saneador de fl. 135/137: Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários de
Corretagem formulado por Anderson Rodrigues Barbosa e Carlos Krugmann, devidamente qualificados, em face do Requerido
Ronecley lemes Correia, também qualificado, aduzindo em síntese, que realizaram os requerentes, em prol do requerido,
trabalhos de corretagem em favor da celebração de contrato de compra e venda de sua propriedade rural. Sustenta que o contrato
foi posteriormente praticado, sob desconhecimento dos requerentes. Diante disso, requer o pagamento dos honorários devidos.
O requerido apresentou contestação às fls. 67 à 87 onde arguiu em sede de preliminar a ilegitimidade ativa dos requerentes,
e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação às fls. 118 à 126. O Requerido pugnou pela produção das
seguintes provas: depoimento pessoal da Requerente, prova testemunhal e prova pericial e por sua vez, a Requerente manifestou
interesse na produção de depoimento sem dano dos menores e prova testemunhal. É o necessário. Decido. Nos termos do
artigo 357 do NCPC, passo a sanear e a organizar o processo. O processo encontra-se em ordem, presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais, pelo que o declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos a legitimidade dos autores,
ausência de comissão de corretagem em razão da não concretização do negócio ofertado pelos autores. Nos termos do artigo
357, III, do NCPC, por não vislumbrar qualquer excepcionalidade prevista no artigo 373, par. 1º, do mesmo código, declaro que
o ônus da prova incumbe: 1) à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 2) à parte ré, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Defiro a produção de prova testemunhal DESIGNO audiência de
instrução e julgamento para o dia 26.05.2021 às 09h25min. Devem as partes, apresentar em cartório o rol de testemunhas (com,
sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o
número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho) no prazo de 15 dias a contar da
intimação desta decisão (art. 357, par. 4º), sob pena de preclusão, ainda que elas venham a comparecer independentemente de
intimação ou residam fora da comarca e sejam ouvidas por carta precatória. No mesmo prazo, nos termos do artigo 455, par. 2º,
do NCPC, devem informar se comprometem a levar as testemunhas à audiência, independentemente da intimação de que trata
o art. 455, caput, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Observe-se que,
caso as partes não se comprometam a levar as testemunhas, Cabe ao advogado da parte informar OU intimar a testemunha
por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, do
NCPC). Tal intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com
antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento, conforme dispõe o artigo 455, par. 1º, do mesmo código. Observo que cabe ao próprio advogado expedir a carta
de intimação e juntar aos autos o respectivo AR com a antecedência acima consignada. Caso não seja juntado o respectivo
A.R. no prazo legal, a prova restará preclusa. Ademais, caso alguma das partes seja o Ministério Público, a Defensoria Pública,
escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência
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jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública ou advogado dativo nomeado por este Juízo, a
intimação das testemunhas por ela arrolada deverá ser feita, em qualquer caso, pela via judicial, por AR (sem antecipação de
custas de expedição e postagem) nos termos do art. 455, par. 4º, IV, do NCPC. Também haverá a intimação judicial quando a
testemunha for servidor público ou militar, hipótese em que se requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em
que servir. Expeça-se o necessário. Intimem-se, ficando as partes cientes do prazo de 05 dias para pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, nos termos do § 1º do art. 257 do novo CPC. Cumpra-se. Às providências necessárias e urgentes.
Processo 0801509-27.2013.8.12.0014 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Exectdo: HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo
ADV: ALESSANDRO MAGNO LIMA DE ALBUQUERQUE (OAB 10548/MS)
ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)
ADV: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR)
Intimação das partes da sentença de fl. 798.
Processo 0801747-36.2019.8.12.0014 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração
Reqte: J.L.S. - Reqda: L.L.S.
ADV: ERIMAR HILDEBRANDO (OAB 9393/MS)
ADV: EUSEBIO SOLANO VEGA (OAB 18155A/MS)
Ficam as partes intimadas, através de seus advogados, via D.J., da decisão de f. 68/69 e para comparecerem na audiência
de instrução e julgamento designada para o dia 06.04.2021 às 13h15min.
Processo 0802002-91.2019.8.12.0014 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Alimtdo: H.D.P.
ADV: CLEUIR FREITAS RAMOS (OAB 6195/MS)
Fica a parte autora intimada, através de seu advogado, via D.J., do despacho de f. 30: “Vistos, etc. REDESIGNO a audiência
de conciliação, instrução e julgamento nesse juízo para o dia 30/03/2021 às 15h05min. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às
providências.”
Processo 0802191-40.2017.8.12.0014 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco Santander (Brasil) S.A. - Réu: Pessatto e Coinete Ltda
ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 12178A/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: EDNO DAMASCENA DE FARIAS (OAB 11134/MT)
Intimação das partes da sentença de fl. 98/102.
Processo 0802573-33.2017.8.12.0014 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: J.L.F.
ADV: EUSEBIO SOLANO VEGA (OAB 18155A/MS)
Fica a parte requerente intimada, através de seu advogado, via D.J., do despacho de f. 119: “Vistos, etc. Defiro o pedido de
fls. 114-115. Às alterações/inclusões necessárias. Concedo o prazo de 10(dez) dias para manifestação. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.”

Miranda
1ª Vara de Miranda
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0000005-90.1988.8.12.0015/02 (015.88.000005-2/00002) - Cumprimento de Sentença
Reqte: José Luiz Zeferino - Reqdo: Getúlio Serafim Ribeiro - Erone Amaral Chaves
ADV: AYRTON DE ALBUQUERQUE FILHO (OAB 4344/MS)
ADV: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS DE FARIA (OAB 7201/MS)
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: EDMILSON DA COSTA E SOUZA (OAB 1.452 OAB/MS)
Intimação da parte autora, para manifestação em cinco dias, acerca do valor disponível em subconta, conforme extrato de
fls. 499-500.
Processo 0800237-19.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Aparecida de Arruda - Ré: Paraná Banco S/A
ADV: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER (OAB 19890A/MS)
ADV: BRUNO MENEGAZO (OAB 9975/MS)
ADV: OSVALDO NOGUEIRA LOPES (OAB 7022/MS)
Nota de Cartório: Manifestem-se as partes, no prazo de dez dias, acerca das informações prestadas pelas instituições
financeiras.
Processo 0800347-18.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Reinaldo Bernardino - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: BRUNO MENEGAZO (OAB 9975/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: OSVALDO NOGUEIRA LOPES (OAB 7022/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Decisão (fls. 195/197):”...Com a resposta, vista às partes pelo prazo de dez dias, oportunidade na qual deverá o requerido
informar se insiste na prova oral.” (Infirmações de fls. 207/208).
Processo 0801870-65.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Sergio Vieira Dias - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
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ADV: ANDERSON ALVES FERREIRA (OAB 15811/MS)
Nota de Cartório: Manifestem-se as partes, no prazo de dez dias, acerca das informações prestadas pelas instituições
financeiras.
Processo 0802942-58.2016.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Martina Amorim de Souza - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: ANDERSON ALVES FERREIRA (OAB 15811/MS)
Intima-se as partes, que foi designado o dia 26/02/2021, às 14:00 horas, para realização de coleta de grafismo, conforme
certidão de fls. 367.

2ª Vara de Miranda
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRO MOTTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELENILDE APARECIDA NECO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0800732-92.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maxima Pedroso
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Maxima Pedroso, R$ 1.275,05
Processo 0801276-17.2019.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Autora: Maria Delfina Lima
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Maria Delfina Lima, R$ 947,18
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000068-70.2015.8.12.0015 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito
Réu: Marcos Gonçalves dos Santos
ADV: RONY RAMALHO FILHO (OAB 4741/MS)
ADV: DARCILIO SILVA DE ARRUDA (OAB 7359/MS)
Intime-se o réu acerca da Decisão de fls. 500-503, cujo teor segue transcrito: “Assim, INDEFIRO o pedido de f. 460-562. Dê
ciência desta ao juízo da execução penal responsável pela fiscalização do cumprimento da pena imposta ao acusado. Intime-se.
Às providências.
Processo 0000223-97.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Taxa de Fiscalização Ambiental
Reqte: Guidoni Ornamental Rocks Ltda
ADV: ALINE BAGGIO UCHÔA (OAB 11111/MS)
Intima-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas finais, guia disponívels às fl. 95/96.
Processo 0000245-58.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Taxa de Fiscalização Ambiental
Reqte: Eco Stone Mineração Ltda
ADV: ALINE BAGGIO UCHÔA (OAB 11111/MS)
Intima-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas finais, guia disponívels às fl. 103/104.
Processo 0001089-76.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Autor: Guidoni Ornamental Rocks Ltda
ADV: ALINE BAGGIO UCHÔA (OAB 11111/MS)
Intima-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas finais., guia disponível Às fl. 137/138.
Processo 0001099-23.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Autor: Guidoni Ornamental Rocks Ltda
ADV: ALINE BAGGIO UCHÔA (OAB 11111/MS)
Intima-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas finais, guia disponívels às fl. 126/127.
Processo 0001283-08.2020.8.12.0015 (apensado ao Processo 0001191-30.2020.8.12.0015) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Receptação
Réu: Alex Paniago Almeida e outro
ADV: GERALDO ALBUQUERQUE (OAB 3192/MS)
ADV: ADEMILSON FLORINDO DOS SANTOS (OAB 24302/MS)
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia em relação a Amanda Eduarda
Oliveira Sanabria, brasileira, nascida no dia 19.11.1999, natural de Miranda-MS, filha de Luciene Ajala de Oliveira e Antonio
Marcos Parra de Sanabria, para CONDENÁ-LA pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, e ABSOLVÊLA da imputação que lhe é feita em relação aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Na oportunidade, julgo também PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na denúncia em relação ao acusado Alex Paniago Almeida, brasileiro, nascido no dia 27.12.1998, natural de MirandaMS, filho de Celina Silva Paniago Leite e Adauto Gomes de Almeida, para CONDENÁ-LO pela prática dos crimes descritos no
art. 180, caput, do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe é feita em relação
ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Processo 0001283-08.2020.8.12.0015 (apensado ao Processo 0001191-30.2020.8.12.0015) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Receptação
Réu: Alex Paniago Almeida e outro
ADV: ADEMILSON FLORINDO DOS SANTOS (OAB 24302/MS)
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ADV: GERALDO ALBUQUERQUE (OAB 3192/MS)
Intima-se as partes acerca da certidão de fl. 463, a seguir transcrita: “CERTIFICO, para os devidos fins que por motivos
técnicos a relação de nº 0362/2020, não foi publicada no diário oficial de justiça, sendo assim, encaminho, nesta data, novamente
para publicação.”
Processo 0002231-09.2004.8.12.0015/01 (015.04.002231-0/00001) - Execução de Sentença
Exectda: Nedina da Silva Costa
ADV: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 7112/MS)
ADV: NORMA RAQUEL STRAGLIOTTO (OAB 9873/MS)
Vistos. Tendo o executado promovido a quitação integral do débito, na forma noticiada pelo depósito de f. 166, dou por
extinta a presente execução, com base nos artigos 924, inciso II, e 925, do Código de Processo Civil. Proceda o cartório as
devidas providências para o levantamento do alvará, caso ainda não o tenha feito, pessoalmente pela exequente, no prazo de
30 (trinta) dias, expedindo-se alvará se necessário. Sem custas ou honorários advocatícios. Transitado em julgado, proceda a
escrivania às providências de estilo, dando-se baixa na distribuição e, após, arquive-se. P.R.I.C. Miranda, 18 de dezembro de
2020 Alexsandro Motta Juiz de Direito
Processo 0002231-09.2004.8.12.0015/01 (015.04.002231-0/00001) - Execução de Sentença
Exeqte: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Exectda: Nedina da Silva Costa
ADV: NORMA RAQUEL STRAGLIOTTO (OAB 9873/MS)
ADV: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 7112/MS)
Intima-se a parte autora acerca da expedição de Alvará Judicial para levantamento de importância às fl. 174.
Processo 0200044-97.2011.8.12.0015 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exectdo: Antonio Alves
ADV: RONY RAMALHO FILHO (OAB 4.741 OAB/MS)
Intima-se o executado da sentença de fl. 182 a seguir transcrita:”Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença intentado
pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de Antonio Alves, qualificados nos autos. Conforme noticiado pela parte credora às
f.181, o requerido quitou os valores devidos consoante postulado pelo autor, razão pela qual, com fulcro no art. 924, inciso II, do
CPC, o presente feito deve ser extinto. Ante o exposto, considero solvida a obrigação e declaro extinto o feito, o que faço com
fulcro nos arts. 924, II e 925, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios. Determino o levantamento
das penhoras realizadas neste feito. Transitada em julgado, arquivem-se. P.R.I.”
Processo 0800009-39.2021.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Marlene Assis Arguelho
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
ADV: JEAN HENRY COSTA DE AZAMBUJA (OAB 12732/MS)
Intime-se a parte autora acerca da Decisão de fls. 72-77, cujo teor segue transcrito: “Assim sendo, ausentes a
verossimilhança e o perigo na demora, indefiro a antecipação da tutela. Considerando que consoante ofício nº 256/2016- AGU/
PGF/PFMS/GAB, datado de 21.03.2016, as autarquias e fazendas públicas federais já manifestaram não possuir interesse na
realização de audiências de mediação/conciliação, tratando-se de direito indisponível, não sujeito à transação, não se admitindo
autocomposição entre autor e requerido, restando impossibilitada, desta forma, a realização da audiência de conciliação e
mediação, prevista no art. 334, do NCPC. Assim, a fim de dar andamento ao feito, determino: 1) Cite-se a parte requerida para,
querendo, apresentar contestação, no prazo legal, com as advertências dos artigos 344 e 335, III, do NCPC. 2) Com a resposta,
intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação. 3) Após, intime-se as partes para,
no prazo de 15 dias, especificar as provas que eventualmente pretendem produzir, explicitando a necessidade e pertinência,
sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Em abono ao princípio do contraditório, intime-se as partes para, no
mesmo prazo da especificação de provas, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições diversas e/ou documentos
eventualmente acostados aos autos entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC). 4) Defiro o pedido de justiça
gratuita em favor da parte autora, nos termos do art. 98 e seguintes, do NCPC. Intimem-se. Às providências.
Processo 0800011-09.2021.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Maria de Fátima Jardim da Silva
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
ADV: JEAN HENRY COSTA DE AZAMBUJA (OAB 12732/MS)
Intime-se a parte autora acerca da Decisão de fls. 32-37, cujo teor segue transcrito: “Assim sendo, ausentes a
verossimilhança e o perigo na demora, indefiro a antecipação da tutela. Considerando que consoante ofício nº 256/2016- AGU/
PGF/PFMS/GAB, datado de 21.03.2016, as autarquias e fazendas públicas federais já manifestaram não possuir interesse na
realização de audiências de mediação/conciliação, tratando-se de direito indisponível, não sujeito à transação, não se admitindo
autocomposição entre autor e requerido, restando impossibilitada, desta forma, a realização da audiência de conciliação e
mediação, prevista no art. 334, do NCPC. Assim, a fim de dar andamento ao feito, determino: 1) Cite-se a parte requerida para,
querendo, apresentar contestação, no prazo legal, com as advertências dos artigos 344 e 335, III, do NCPC. 2) Com a resposta,
intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação. 3) Após, intime-se as partes para,
no prazo de 15 dias, especificar as provas que eventualmente pretendem produzir, explicitando a necessidade e pertinência,
sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Em abono ao princípio do contraditório, intime-se as partes para, no
mesmo prazo da especificação de provas, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições diversas e/ou documentos
eventualmente acostados aos autos entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC). 4) Defiro o pedido de justiça
gratuita em favor da parte autora, nos termos do art. 98 e seguintes, do NCPC. Intimem-se. Às providências.
Processo 0800259-09.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Repetição de indébito
Réu: Banco BMG S/A
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
ADV: RUBENS LIMA SORTICA DOS SANTOS (OAB 7802/MS)
Intime-se as partes para, no prazo cinco dias, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições diversas e/ou
documentos eventualmente acostados aos autos entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC).
Processo 0800266-69.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Cristiano Gomes - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: OSVALDO NOGUEIRA LOPES (OAB 7022/MS)
ADV: BRUNO MENEGAZO (OAB 9975/MS)
intime-se as partes para apresentar suas alegações finais, no prazo sucessivo de quinze dias, nos termos do art. 364, §2º,
do NCPC.
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Processo 0800550-09.2020.8.12.0015 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria Lourdes de Lima Ormundo
ADV: DAGMA LOURDES LISBOA (OAB 24930MS)
Intima-se a parte a inventariante para apresnetar no prazo de cinco dias, a Guia do ITCD, para a expedição de alvará
e pagmento pela Conta Unica, devendo, qdo estiver com a guia em mãos, entrar em contato com o Cartório da 2 vara,
imediantamente.
Processo 0800555-02.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Ré: Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADV: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP)
Intime-se a parte autora para apresentar suas alegações finais, no prazo sucessivo de quinze dias, nos termos do art. 364,
§2º, do NCPC.
Processo 0800651-90.2013.8.12.0015 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Eurides Fatima Macena de Barros
ADV: LUIS AFONSO FLORES BISELLI (OAB 12305B/MS)
ADV: LUIS AFONSO FLORES BISELLI (OAB 12305/MS)
Vistos. Tendo o executado promovido a quitação integral do débito, na forma noticiada pelos depósitos de f. 251-252, dou
por extinta a presente execução, com base nos artigos 924, inciso II, e 925, do Código de Processo Civil. Proceda o cartório as
devidas providências para o levantamento do alvará, caso ainda não o tenha feito, pessoalmente pelos exequentes, no prazo
de 30 (trinta) dias, expedindo-se alvará se necessário. Sem custas ou honorários advocatícios. Transitado em julgado, proceda
a escrivania às providências de estilo, dando-se baixa na distribuição e, após, arquive-se. P.R.I.C. Miranda, 18 de dezembro de
2020 Alexsandro Motta Juiz de Direito
Processo 0800790-95.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Gratificações de Atividade
Autora: Vera Lúcia Pereira de Almeida Oliveira
ADV: DELCINDO AFONSO VILELA JÚNIOR (OAB 12887/MS)
ADV: JAIME HENRIQUE MARQUES DE MELO (OAB 16263/MS)
ADV: LUCAS PETINI NUNES (OAB 18708/MS)
Intima-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, especificar as provas que eventualmente pretendem produzir, explicitando
a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Em abono ao princípio do contraditório,
intime-se as partes para, no mesmo prazo da especificação de provas, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições
diversas e/ou documentos eventualmente acostados aos autos entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC).
Com a intimação das partes para especificar as provas e se manifestar acerca dos ofícios, certidões e petições diversas
acostados aos autos (art. 9º, do NCPC), intimem-se também as partes para, no mesmo prazo, se manifestarem acerca do
interesse ou não, na realização de audiência de conciliação/mediação.
Processo 0800794-40.2017.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Julieta Antonio - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora acerca da manifestação apresentada pelo requerido às f. 143-144. Em seguida, tendo em
vista que o feito se encontra sentenciado, transcorrido o lapso temporal sem recurso, bem como nada tendo sido requerido
pelas partes no, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de estilo, observando-se o saldo pendente em sub-conta. Às
providências. Intimem-se.
Processo 0800817-54.2015.8.12.0015 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez
Exeqte: Wilma de Barros Ferreira Baragão
ADV: JEAN HENRY COSTA DE AZAMBUJA (OAB 12732/MS)
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
Vistos. Tendo o executado promovido a quitação integral do débito, na forma noticiada pelos depósitos de f. 235-236, dou
por extinta a presente execução, com base nos artigos 924, inciso II, e 925, do Código de Processo Civil. Proceda o cartório as
devidas providências para o levantamento do alvará, caso ainda não o tenha feito, pessoalmente pelos exequentes, no prazo
de 30 (trinta) dias, expedindo-se alvará se necessário. Sem custas ou honorários advocatícios. Transitado em julgado, proceda
a escrivania às providências de estilo, dando-se baixa na distribuição e, após, arquive-se. P.R.I.C. Miranda, 18 de dezembro de
2020 Alexsandro Motta Juiz de Direito
Processo 0800846-65.2019.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Vilma Campos da Costa
ADV: WELITON CORREA BICUDO (OAB 15594/MS)
Intime-se a parte autora acerca da juntada de Ofício de fls. 143-146.
Processo 0801083-36.2018.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Autor: Valdir Sorrilha Miotto - Réu: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
Intime-se as partes, no prazo de cinco dias, sobre a manifestação do perito de f. 177-178, “Diante disto, solicita-se ainda,
que as partes sejam devidamente intimadas sobre o início formal dos trabalhos periciais, a ser realizado no dia 04/02/2021
as 09h30 no escritório deste perito, destinado ao download integral dos autos digitais, não sendo necessária a presença das
partes, tendo em vista tratar-se apenas de serviços iniciais para análise e estudo dos autos, sendo que, para a realização de
vistoria, serão as partes informadas antecipadamente.
Processo 0801116-55.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Lucia Mendes Antônio - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: TAELI GOMES BARBOSA (OAB 21943/MS)
ADV: ANDERSON ALVES FERREIRA (OAB 15811/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intima-se a parte autora, para no prazo de 5 dias, apresnetar os dados necessários para expedição do alvará de levantamento.
Processo 0801127-84.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Réu: Banco BMG S/A
ADV: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB 16125A/MS)
ADV: ANDERSON DE SOUZA SANTOS (OAB 17315/MS)
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ADV: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB 16227A/MT)
Intime-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificar as provas que eventualmente pretendem produzir, explicitando
a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Em abono ao princípio do contraditório,
intime-se as partes para, no mesmo prazo da especificação de provas, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições
diversas e/ou documentos eventualmente acostados aos autos entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC).
Com a intimação das partes para especificar as provas e se manifestar acerca dos ofícios, certidões e petições diversas
acostados aos autos (art. 9º, do NCPC), intimem-se também as partes para, no mesmo prazo, se manifestarem acerca do
interesse ou não, na realização de audiência de conciliação/mediação.
Processo 0801133-91.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Maria Luiza Souza de Oliveira Rondoura - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: ANDERSON DE SOUZA SANTOS (OAB 17315/MS)
Initma-se o autor para querendo, impugnar a contestação de fs. 97/134, no prazo de 15 dias.
Processo 0801291-49.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Dorival do Nascimento
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Trata-se de Ação de Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado proposta pela parte autora contra o requerido.
Inicialmente, acolho a emenda de f. 45-49. Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, consigno que não obstante os
incisos I e II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, estabeleçam que a prova incumbe a quem alega, o mesmo dispositivo
legal, em seu parágrafo primeiro, permite ao magistrado atribuir ônus da prova de modo diverso, ante a impossibilidade ou
à excessiva dificuldade da parte cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor trouxe regra especial ao sistema jurídico vigente, admitindo a
inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos constantes do inciso VIII, do artigo 6º, da Lei 8.078/90. Tal inversão
será possível, em favor da parte mais vulnerável, (artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), quando presentes a
verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência. A vulnerabilidade, segundo lição de Paulo Valério Moraes, poderá
ser técnica, jurídica, psicofisiológica, ecológica, política, legislativa, econômica ou social, sendo certo que a existência de uma
não acarretará a exclusão das demais, quando dificultem ou impeçam a produção de provas necessárias à demonstração dos
fatos constitutivos de seus direitos. No caso dos autos, caracterizada a relação de consumo; a hipossuficiência da requerente
ante a evidente dificuldade em exibir documentos que se encontrem em poder do requerido, impõe-se a inversão do ônus da
prova, o que fica deferido (inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a fim de dar seguimento ao
feito determino: 1) Defiro a gratuidade da justiça à parte requerente; 2) Em abono ao estabelecido pelo Novo CPC, determino a
realização de audiência de conciliação/mediação, a ser realizada por um dos conciliadores/mediadores vinculados a este juízo,
nos termo do art. 334, do NCPC. Remetam-se os autos ao conciliador/mediador para inclusão em pauta de audiência a ser
realizada por videoconferência. Na atualidade, faz-se necessário adotar medidas alternativas que assegurem condições mínimas
para a plena continuidade da atividade jurisdicional, para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus Covid-19, na forma das
determinações do Conselho Nacional de Justiça e da Organização Mundial da Saúde OMS. Para tanto, o uso de ferramentas
eletrônicas no Judiciário está previsto em diversos dispositivos legais, a exemplo do art. 236, §3º, do Novo Código de Processo
Civil; arts. 185, 217 e 222, do Código de Processo Penal; e na da Lei nº 11.419/06, que dispõem sobre a informatização
do processo judicial. Dentro deste contexto, o CNJ editou diversas normativas disciplinando o funcionamento da atividade
jurisdicional, regulamentadas pelos tribunais estaduais. Em 21.08.2020, a Portaria TJMS n. 1.828, com o mesmo objetivo de
prevenir o contágio pelo novo Coronavírus Covid-19, regulamentando a Resolução nº 322, do CNJ, autorizou o retorno gradual
e sistemático das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais, estabelecendo que os atos processuais como audiências,
serão realizados, preferencialmente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, e quando a situação assim o exigir,
poderão ser efetivados de forma mista, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que não
tenham condições para tanto, a critério do magistrado competente. A mesma Portaria estabeleceu, ainda, em seu art. 11, que
a partir de 8.09.2020, fica autorizada a realização presencial de audiências envolvendo réus, presos; adolescentes em conflito
com a lei em situação de internação; crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional; e outras medidas,
criminais e não criminais, de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização do ato de forma integralmente
virtual. Em 28.10.2020, foi publicada a Portaria nº 1.870, do TJMS, autorizando a partir de 09.11.2020, quando necessário, a
realização presencial de outros atos processuais não elencados no art. 11, da Portaria nº 1.821, de 21.08.2020, observadas as
orientações pertinentes ao Plano de Biossegurança do Poder Judiciário de MS. Destarte, a fim de compatibilizar as normativas
acima trazidas, verifica-se que as audiências nos processos cíveis e criminais deverão ser realizadas, prioritariamente, por
sistema de videoconferência, e apenas quando houver inviabilidade de sua realização de forma integralmente virtual, em caráter
excepcional, poderão ser realizadas de forma mista ou presencial. Assim, considerando a necessidade de dar andamento
ao feito a fim de ser prestada a tutela jurisdicional com celeridade, intimem-se as partes que na data e horário designados,
será realizada por videoconferência, sendo que NÃO precisarão se dirigir ao fórum, mas deverão, obrigatoriamente, no dia
e horário designados, estar de prontidão, com um celular, computador ou notebook ligados, para acessar o site/link que será
encaminhado via “whatsapp” do telefone do cartório desta vara. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para, no prazo de
5 dias, indicarem seus telefones celulares e de seu representante (MPE, Defensora Pública ou advogado), e das pessoas a
serem inquiridas (testemunhas/partes), a fim de que, na data e horário já designados, seja realizada tentativa de audiência
por videoconferência, sendo o número do “whatsapp” imprescindível para o envio do link da videoconferência. Expeça-se
mandado de intimação para todas as pessoas a serem inquiridas, com cópia da presente decisão, solicitando que o oficial
de justiça colha o telefone/whatsapp da testemunha/parte, bem como para lhes informar expressamente que serão inquiridas
por meio de videoconferência e, portanto, em princípio, NÃO precisarão se dirigir ao fórum. A possibilidade/impossibilidade de
participação na audiência da testemunha/parte por sistema de videoconferência, também deverá ser perguntada pelo oficial de
justiça e certificada no mandado. Residindo alguma das partes em outra cidade, fica autorizada sua intimação por telefone pela
serventia, com a certificação do ato nos autos. 3) Caso haja autocomposição das partes na audiência de conciliação/mediação,
venham os autos conclusos para homologação do acordo. 4) Encerrada a audiência de conciliação sem que as partes tenham
transigido, aguarde-se o prazo para oferecimento de contestação (art. 335, inciso I, NCPC). 5) Com a resposta, intime-se a
parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação. 6) Após, intime-se as partes para, no prazo de
15 dias, especificar as provas que eventualmente pretendem produzir, explicitando a necessidade e pertinência, sob pena de
preclusão e julgamento antecipado da lide. Em abono ao princípio do contraditório, intime-se as partes para, no mesmo prazo
da especificação de provas, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições diversas e/ou documentos eventualmente
acostados aos autos entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC). Intimem-se. Às providências. Intima-se
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ainda as partes da audiência designada para o dia 25/02/2021, às 14h40min, a ser realizada pelo sistmea de videoconferencia,
devendo indicarem os numeros de telefones no prazo de 5 dias.
Processo 0801393-71.2020.8.12.0015 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Andre Luiz Leonel Andrea
ADV: CRISTIANE CHIOVETI DE MORAIS (OAB 13693/MS)
Vistos. 1) Em abono ao estabelecido pelo Novo CPC, determino a realização de audiência de conciliação/mediação, a
ser realizada por um dos conciliadores/mediadores vinculados a este juízo, nos termo do art. 334, do NCPC. Remetam-se
os autos ao conciliador/mediador para inclusão em pauta de audiência a ser realizada por videoconferência. Na atualidade,
faz-se necessário adotar medidas alternativas que assegurem condições mínimas para a plena continuidade da atividade
jurisdicional, para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus Covid-19, na forma das determinações do Conselho Nacional de
Justiça e da Organização Mundial da Saúde OMS. Para tanto, o uso de ferramentas eletrônicas no Judiciário está previsto em
diversos dispositivos legais, a exemplo do art. 236, §3º, do Novo Código de Processo Civil; arts. 185, 217 e 222, do Código
de Processo Penal; e na da Lei nº 11.419/06, que dispõem sobre a informatização do processo judicial. Dentro deste contexto,
o CNJ editou diversas normativas disciplinando o funcionamento da atividade jurisdicional, regulamentadas pelos tribunais
estaduais. Em 21.08.2020, a Portaria TJMS n. 1.828, com o mesmo objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus
Covid-19, regulamentando a Resolução nº 322, do CNJ, autorizou o retorno gradual e sistemático das atividades presenciais
nas unidades jurisdicionais, estabelecendo que os atos processuais como audiências, serão realizados, preferencialmente, por
meio de recurso tecnológico de videoconferência, e quando a situação assim o exigir, poderão ser efetivados de forma mista,
com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que não tenham condições para tanto, a critério
do magistrado competente. A mesma Portaria estabeleceu, ainda, em seu art. 11, que a partir de 8.09.2020, fica autorizada a
realização presencial de audiências envolvendo réus, presos; adolescentes em conflito com a lei em situação de internação;
crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional; e outras medidas, criminais e não criminais, de caráter
urgente, quando declarada a inviabilidade da realização do ato de forma integralmente virtual. Em 28.10.2020, foi publicada
a Portaria nº 1.870, do TJMS, autorizando a partir de 09.11.2020, quando necessário, a realização presencial de outros atos
processuais não elencados no art. 11, da Portaria nº 1.821, de 21.08.2020, observadas as orientações pertinentes ao Plano
de Biossegurança do Poder Judiciário de MS. Destarte, a fim de compatibilizar as normativas acima trazidas, verifica-se que
as audiências nos processos cíveis e criminais deverão ser realizadas, prioritariamente, por sistema de videoconferência, e
apenas quando houver inviabilidade de sua realização de forma integralmente virtual, em caráter excepcional, poderão ser
realizadas de forma mista ou presencial. Assim, considerando a necessidade de dar andamento ao feito a fim de ser prestada a
tutela jurisdicional com celeridade, intimem-se as partes que na data e horário designados, será realizada por videoconferência,
sendo que NÃO precisarão se dirigir ao fórum, mas deverão, obrigatoriamente, no dia e horário designados, estar de prontidão,
com um celular, computador ou notebook ligados, para acessar o site/link que será encaminhado via “whatsapp” do telefone do
cartório desta vara. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, indicarem seus telefones celulares e de seu representante
(MPE, Defensora Pública ou advogado), e das pessoas a serem inquiridas (testemunhas/partes), a fim de que, na data e horário
já designados, seja realizada tentativa de audiência por videoconferência, sendo o número do “whatsapp” imprescindível para
o envio do link da videoconferência. Expeça-se mandado de intimação para todas as pessoas a serem inquiridas, com cópia
da presente decisão, solicitando que o oficial de justiça colha o telefone/whatsapp da testemunha/parte, bem como para lhes
informar expressamente que serão inquiridas por meio de videoconferência e, portanto, em princípio, NÃO precisarão se dirigir
ao fórum. A possibilidade/impossibilidade de participação na audiência da testemunha/parte por sistema de videoconferência,
também deverá ser perguntada pelo oficial de justiça e certificada no mandado. Residindo alguma das partes em outra cidade,
fica autorizada sua intimação por telefone pela serventia, com a certificação do ato nos autos. 2) Cite-se o requerido para que
compareça à audiência de conciliação/mediação, onde poderá transigir com o autor. Caso não haja autocomposição, poderá
oferecer contestação no prazo legal, nos termos do art. 335, do NCPC, sob pena de revelia, conforme art. 344, do NCPC. A
audiência deverá ser designada com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de
antecedência. A intimação do autor para audiência será feita na pessoa de seu advogado pelo DJ (§3º, art. 334, do NCPC). O
não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado (§8º, art. 334, do NCPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos (§9º, art. 334, do NCPC). A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com
poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por
sentença (§11, art. 334, do NCPC). 3) Caso haja autocomposição das partes na audiência de conciliação/mediação, venham os
autos conclusos para homologação do acordo. 4) Encerrada a audiência de conciliação sem que as partes tenham transigido,
aguarde-se o prazo para oferecimento de contestação (art. 335, inciso I, NCPC). 5) Com a resposta, intime-se a parte autora
para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a contestação. 6) Após, intime-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificar
as provas que eventualmente pretendem produzir, explicitando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão e julgamento
antecipado da lide. Em abono ao princípio do contraditório, intime-se as partes para, no mesmo prazo da especificação de
provas, manifestarem-se acerca dos ofícios, certidões, petições diversas e/ou documentos eventualmente acostados aos autos
entre as fases do processo até o momento (art. 9º, do NCPC). Intimem-se. Às providências. Intima-se ainda as partes da
audiência designada para o dia 25/02/2021, às 14h50min, a ser realizada pelo sistmea de videoconferencia, devendo indicarem
os numeros de telefones no prazo de 5 dias.

Juizado Especial Adjunto de Miranda
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRO MOTTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUZIA CARVALHO TEIXEIRA DE SANTANA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2021
Processo 0001876-08.2018.8.12.0015 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito
Réu: Donai Marcílio Medina
ADV: MICHELLY BRUNING (OAB 9269/MS)
ADV: JEFFERSON YAMADA (OAB 9478/MS)
Intimando os patronos do réu, para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de três dias.
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Mundo Novo
Direção de Mundo Novo
JUÍZO DE DIREITO DA DIREÇÃO
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELI APARECIDA SCHULZ SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2021
Processo 0001325-54.2020.8.12.0016 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de
Óbito após prazo legal
Reqte: Ovalda Vilharva Fernandes - Interesdo.: Porfirio Benites - Oficial: Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
de Japorã /MS
Intimação de todo teor da sentença : “Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o
mérito da demanda JULGANDO PROCEDENTE o pedido o inicial, para o fim de determinar que o Cartório de Registro Civil
da Comarca de Japorã-MS proceda a lavratura do registro de óbito de Porfirio Benites no dia 09.10.2020, com causa da morte
Insuficiência Hepática Sub-Aguda CID:K72-0, atentando-se às demais especificações do documento de f. 15, com a observância
dos requisitos previstos no art. 80 da Lei n.º 6.015/73. Expeça-se o necessário. Sem custas. Sem honorários, por não ter havido
litígio. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C.Mundo Novo, 14 de janeiro de 2021. Guilherme
Henrique Berto de Almada Juiz de Direito”

1ª Vara de Mundo Novo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000126-94.2020.8.12.0016 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contra a Mulher
Réu: D.G.
ADV: TÂNIA ARNECKE PEREIRA (OAB 22621/MS)
Habilite-se a advogada (f. 104) e intime-se para resposta à acusação em dez dias.
Processo 0000128-64.2020.8.12.0016 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato
Ré: Daiana de Souza Dutra
ADV: DENISE PAULA SIERRA TEIXEIRA DIAS (OAB 130154/SP)
Intime-se a advogada peticionante para apresentar prova da notificação da ré a respeito da renúncia, pois se não o fizer
continuará a patrocinar os interesses da acusada até que o faça.
Processo 0000940-09.2020.8.12.0016 (apensado ao Processo 0000776-44.2020.8.12.0016) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Feminicídio
Réu: A.C.M.
ADV: SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA (OAB 10613/MS)
Abra-se vista às partes para alegações finais.
Processo 0001452-12.2008.8.12.0016 (016.08.001452-1) - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Jose Carlos Bueno
ADV: WELLINGTON GONÇALVES (OAB 16744/MS)
ADV: JOSÉ ANTONIO SOARES NETO (OAB 8984/MS)
Intimação da parte para manifestação sobre os documentos de f. 394-426
Processo 0800034-49.2021.8.12.0016 (apensado ao Processo 0000940-09.2020.8.12.0016) - Liberdade Provisória com
ou sem fiança - Homicídio Qualificado
Reqte: A.C.M.
ADV: SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA (OAB 10613/MS)
ADV: GUILHERME GOMES SOUZA (OAB 24490/MS)
Intimação do inteiro teor da decisão de f. 32-34
Processo 0800034-83.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria das Graças Caciano - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: TÂNIA ARNECKE PEREIRA (OAB 22621/MS)
Diante do informe de que o contrato original não foi encontrado, inviável a realização da perícia. Cabe lembrar que o ônus
da prova da existência do negócio jurídico é da parte ré. Diante dessa impossibilidade da prova pericial, tenho que outras provas
são desnecessárias/irrelevantes, conforme já adiantado na decisão de f. 88-89, mas para evitar que se argumente surpresa,
digam as partes se pretendem outras provas, diante da impossibilidade de perícia.
Processo 0800100-63.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria do Carmo Costa
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR.
Processo 0800708-61.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Paula Verga Ramires
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO.
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Processo 0801051-04.2013.8.12.0016 - Cumprimento de sentença - Ensino Superior
Exeqte: UNIPAR - Universidade Paranaense
ADV: DANIELA T. SINHORINI (OAB 39639/PR)
Diga a parte autora, em cinco dias, sobre a manifestação da curadoria especial (f. 63-66).
Processo 0801846-63.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Maria de Fatima Vieira
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
Intimação da parte autora do inteiro teor da decisão de f. 19-21 e acerca de audiência de conciliação pautada para a data de
22/03/2021, às 09:30 horas, conforme certidão de f. 22, e que será realizada por meio eletrônico, através da ferramenta Google
Meet. Para participar da videoconferência, basta clicar no URL do link de reunião indicado abaixo e clicar em “Participar agora”.
Caso a participação se dê através de aparelho celular, além das instruções já fornecidas, haverá a necessidade de instalar o
aplicativo do Google Meet.Link: https://meet.google.com/udq-fwrm-kwr. Favor acessar a reunião SOMENTE dentro do horário
marcado.
Processo 0801858-77.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Maria de Fatima Vieira
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
... intime-se a parte autora para emenda à inicial, num prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.
Processo 0801901-14.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Reqte: Cristina Dionísia da Silva Temporim
ADV: RAFAELA TEMPORIM (OAB 20895/MS)
I Considerando que a autora informou ser aposentada (professora), aliado aos valores de renda constantes nos documentos
de f. 45-60, antevejo a hipótese de não concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo não preenchimento dos pressupostos.
Vale lembrar que as custas podem ser parceladas. II - Assim, intime-se a parte autora, com base no art. 99, § 2º do CPC, para
comprovar que preenche os requisitos para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Poderá juntar outros
documentos que entender pertinentes. III Prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801951-40.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Reqte: Aparecido Rodrigues dos Santos
ADV: JOSÉ ANTONIO SOARES NETO (OAB 8984/MS)
Intimação da parte do inteiro teor do despacho de f. 25
Processo 0802154-36.2019.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: O.R.C.S. - Réu: Agência Brasileira de Contéudo Digital
ADV: CARLOS VIEIRA COTRIM (OAB 69218/SP)
ADV: CARLOS ANTÔNIO MOLINA AZEVEDO (OAB 16858/MS)
Anote-se o nome dos advogados dos réus. De fato, não houve tempo hábil entre a citação e a realização da primeva
audiência de conciliação. Designe-se nova data, desta feita intimando as partes apenas através de seus advogados.

2ª Vara de Mundo Novo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000415-42.2011.8.12.0016 (016.11.000415-4) - Procedimento Comum Cível
Reqte: Sonia Alves da Silva - Reqdo: Município de Japorã - MS
ADV: GILBERTO MORTENE (OAB 14357/MS)
Intimação do exequente para no prazo de 5 dias proceder o cadastramento dos dados bancários dos beneficiários do ROPV
expedido ID 67193, através do site do TJ/MS, menu precatórios - cadastramento de contas e informar o PIS/PASEP/NIT se for
necessária a retenção para o INSS.
Processo 0800093-71.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Luiz Bispo dos Santos - Réu: Cemiterio Parque de Dourados
ADV: DAVID DE MOARES LIMA (OAB 24668/MS)
ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
ADV: WLADIMIR ALDRIN PEREIRA ZANDAVALLI (OAB 8738/MS)
intimação da sentença de f. 92/95:....Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito
da demanda JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.
Processo 0800174-20.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade
Autora: Taila Estéfane da Silva Santos
ADV: RAFAELA TEMPORIM (OAB 20895/MS)
ADV: TÂNIA ARNECKE PEREIRA (OAB 22621/MS)
ADV: ANDRESSA CAROLYNE CORREIA (OAB 24374/MS)
intimação da sentença de f. 62/66:...ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito da demanda na forma do inciso I do art. 487 do
CPC, julgando procedente o pedido, a fim de condenar o réu ao pagamento do salário-maternidade à autora decorrente do
nascimento de seu filho Nicolas Calebe da Silva Almeida, no valor de um salário mínimo mensal, levando-se em conta a data
do parto como termo inicial do benefício (D.I.B. 02.07.2019 f. 18). As prestações deverão ser corrigidas monetariamente a partir
da data em que deveriam ter sido pagas, e os juros de mora são devidos a partir do requerimento administrativo (02.07.2019).
Para fins de atualização monetária deverá ser utilizado o IPCA-E e para os juros de mora os índices oficiais de juros aplicados
à caderneta de poupança com incidências a partir do vencimento de cada parcela. Outrossim, declaro o crédito de natureza
alimentar. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios,
que arbitro, equitativamente, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, já considerando o grau de zelo da profissional,
a importância e a pouca complexidade da causa, o tempo despendido e o lugar da prestação do serviço. Intime-se o réu
pessoalmente. Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais. Publique-se. Registrese. Intime-se.
Processo 0800614-84.2018.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Ismael Lopes Magalhães
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ADV: ELEANDRO RODRIGUES CORDEIRO (OAB 19791/MS)
intimação da sentença de f. 122/127:...Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito
da demanda JULGANDO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora em desfavor do réu, ambos já qualificados,
para o fim específico de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, decorrente dos contratos 19767/1F e 19767/2F,
bem como os débitos daí originados, especialmente o inscrito no cadastro de restrição ao crédito (f. 21-22), bem como condenar
a parte ré a pagar indenização por dano moral relativa a negativação indevida do nome da parte autora no SCPC no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo IGPM/FGV a partir da data desta sentença, mais juros de mora de 1% ao mês a contar
do evento danoso, entendido como a data da inscrição do nome da parte autora no rol de inadimplentes (20.01.2016, f. 22).
Processo 0800665-61.2019.8.12.0016 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Mundo Novo - Exectdo: José Teixeira de Souza
ADV: KAMILA KAROLINE DE SOUZA (OAB 72124/PR)
Intimação do exequente para no prazo de 5 dias proceder o cadastramento dos dados bancários do beneficiário do ROPV
expedido ID 91165, através do site do TJ/MS, menu precatórios - cadastramento de contas e informar o PIS/PASEP/NIT se for
necessária a retenção para o INSS.
Processo 0800949-74.2016.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Doralice dos Santos - Herdeiro: Luis Dias - Dulce Dias Leonardo - Maria de Jesus dos Santos - Ednir Dias de Almeida
- Jéssica Cristina Dias Orechio
ADV: LUIS HENRIQUE DE SOUZA MATOS (OAB 20185/MS)
ADV: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS (OAB 16005/MS)
“Defiro o pedido retro, concedendo o prazo de dez dias, a contar do requerimento de f. 559. “
Processo 0801024-11.2019.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Direito de Imagem
Réu: Móveis Romera Ltda e outro
ADV: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)
ADV: AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI (OAB 96504/PR)
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
intimação da sentença de f. 220/222:...Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito
da demanda JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.
Processo 0801164-55.2013.8.12.0016 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Aposentadoria por
Invalidez
Exeqte: José Antonio Soares Neto e outro
ADV: JOSÉ ANTONIO SOARES NETO (OAB 8984/MS)
intimação para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença
Processo 0801272-40.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Paulo Ornelo - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: GIANMARCO COSTABEBER (OAB 15316A/MS)
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação da sentença de f. 67/72:...Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, resolvo o mérito da demanda na
forma do inciso I do artigo 487 do CPC, julgando procedente a pretensão apresentada na inicial, para o fim de declarar ilegal a
inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes relacionado ao débito de R$ 435,87 contrato 0200223251163 por ausência
de prévio aviso; determinar a exclusão da inscrição discutida nestes autos e condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, cujo montante deverá ser corrigido pelo
IGP-M/FGV a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (19.08.2019).
Processo 0801349-88.2016.8.12.0016 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Adicional de
Insalubridade
Exeqte: Valter Gaiola
ADV: RICARDO ELOI SCHUNEMANN (OAB 10349/MS)
Intimação do exequente para no prazo de 5 dias proceder o cadastramento dos dados bancários dos beneficiários do ROPV
expedido ID 92021, através do site do TJ/MS, menu precatórios - cadastramento de contas e informar o PIS/PASEP/NIT se for
necessária a retenção para o INSS.
Processo 0801363-33.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Maria Aparecida Stocker Vitoreli - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT)
ADV: RAFAELA TEMPORIM (OAB 20895/MS)
ADV: ANDRESSA CAROLYNE CORREIA (OAB 24374/MS)
intimação da sentença de f. 115/118:...Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito
da demanda JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.
Processo 0801367-12.2016.8.12.0016 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Adicional de
Insalubridade
Exeqte: Cassia Renata Almeida dos Santos
ADV: RICARDO ELOI SCHUNEMANN (OAB 10349/MS)
Intimação do exequente para no prazo de 5 dias proceder o cadastramento dos dados bancários dos beneficiários do ROPV
expedido ID 92012, através do site do TJ/MS, menu precatórios - cadastramento de contas e informar o PIS/PASEP/NIT se for
necessária a retenção para o INSS.
Processo 0801373-19.2016.8.12.0016 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Incapacidade Laborativa
Permanente
Exeqte: Altair Reis de Souza
ADV: GILBERTO MORTENE (OAB 14357/MS)
Intimação do exequente para no prazo de 5 dias proceder o cadastramento dos dados bancários dos beneficiários do ROPV
expedido ID 90456, através do site do TJ/MS, menu precatórios - cadastramento de contas e informar o PIS/PASEP/NIT se for
necessária a retenção para o INSS.
Processo 0801383-58.2019.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Elissara Caceres
ADV: JAQUELINE VILLA GWOZDZ RODRIGUES (OAB 11154/MS)
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ADV: WILIMAR BENITES RODRIGUES (OAB 7642/MS)
intimação da sentença de f 73/79 e para apresentar as contrarrazões de apelação recurso de f. 81/99
Processo 0801484-61.2020.8.12.0016 - Pedido de Providências - Liberação de Veículo Apreendido
Reqte: Valdivino Campos
ADV: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO (OAB 85290PR)
intimação da sentença de f. 35/36:...Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de restituição do
automóvel veículo GM, modelo D20 CUSTOM, ano 1989 de cor BRANCA, placas MBR- 6F20 ao requerente, mediante termo
nos autos.
Processo 0801582-46.2020.8.12.0016 (apensado ao Processo 0800671-73.2016.8.12.0016) - Embargos à Execução Juros
Embargdo: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ ROBERTO VILLA (OAB 948/MS)
ADV: THAÍS PEDROSO VILLA MARQUES (OAB 7613/MS)
intimação da sentença de f. 61/67:....ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito da demanda na forma do inciso I do art. 487 do
CPC, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, para o fim de reconhecer o excesso dos juros remuneratórios
praticados na cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 9404694 (GCPJ 1600263087), alterando a taxa para a
média mensal de julho de 2015, ou seja, 1,78% ao mês, afastando por consequência a mora.
Processo 0801618-88.2020.8.12.0016 (apensado ao Processo 0801031-03.2019.8.12.0016) - Cumprimento de sentença
- Alimentos
Exeqte: I.J.R.S. e outro
ADV: ANA PAULA CARVALHO FERRO (OAB 13615/MS)
ADV: MILTON FERRO (OAB 17251/MS)
ADV: ALAN CRISTIAN BORTOLATO PEREIRA (OAB 23160/MS)
intimação dos comprovantes de pagament de f. 24/30
Processo 0801670-55.2018.8.12.0016 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Indenizações Regulares
Exeqte: Munir Abbas
ADV: THAYSON MORAIS NASCIMENTO (OAB 17829/MS)
Intimação do exequente para no prazo de 5 dias proceder o cadastramento dos dados bancários dos beneficiários do ROPV
expedido ID 86349, através do site do TJ/MS, menu precatórios - cadastramento de contas e informar o PIS/PASEP/NIT se for
necessária a retenção para o INSS.
Processo 0801716-73.2020.8.12.0016 (apensado ao Processo 0801073-23.2017.8.12.0016) - Cumprimento de sentença
- Prestação de Serviços
Exeqte: Breno Augusto Ponijaleski
ADV: RICARDO ELOI SCHUNEMANN (OAB 10349/MS)
intimação do despacho de f. 22:...I - Intime-se a parte devedora na pessoa de seu advogado via DJ, ou pessoalmente na
falta de advogado, para, em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, devidamente atualizada até a data do pagamento,
sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil; II - Fixo os
honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento do valor cobrado), incidente
apenas se não houver o pagamento do débito, conforme preconiza o art. 523, §1º, do CPC; III - Não havendo pagamento, ao
exequente para atualizar o débito, fazendo incluir a multa e verba honorária, além de indicar o bem que pretende ver constrito;
IV - O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de garantia do juízo, ou
nova intimação, inicia-se quando escoado o prazo para pagamento indicado no item I deste despacho.
Processo 0801746-45.2019.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Maria de Fátima dos Santos
ADV: GILBERTO MORTENE (OAB 14357/MS)
intimação da sentença de f. 219/225:....ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo
o mérito da demanda, julgando procedente o pedido contido na inicial desta ação de aposentadoria por idade ajuizada por
Maria de Fátima dos Santos para o fim de condenar o réu a pagar ao autor benefício de aposentadoria por idade, no valor
equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal, a partir do requerimento administrativo (21.02.2018, f. 162). As prestações em
atraso deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido pagas, e os juros de mora
são devidos a partir do mesmo marco, sendo que para fins de juros de mora deve ser aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Fica autorizada a compensação dos atrasados com eventual benefício assistencial/previdenciário não acumulável recebido
pelo autor durante o período. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, tanto que julgado procedente o
pedido e a verba deferida tem natureza alimentar, concedo a tutela de urgência. Oficie-se ao INSS para implantar, em 15 dias,
o benefício ora deferido, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).
Condeno o INSS ao pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa. Condeno o réu ao pagamento de
honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, verba esta que arbitro em 10% das prestações vencidas até
esta sentença. Intime-se o réu pessoalmente. Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades
legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.....
Processo 0801853-55.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Neuza Velasquez
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação da decisão de f. 16/17 e da audiencia de conciliação designada para 11/02/2021 às 08:50 que será realizada por
meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após, clicar na
sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
Processo 0801855-25.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Vera Lúcia Ornelo
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação do despacho de f. 16/17Ç e da audiência de conciliação designada para 11/02/2021 às 08:30 h, que será realizada
por meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link
https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após,
clicar na sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
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Processo 0801859-62.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autora: Vera Lúcia Ornelo
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação da decisão de f. 16/17 e da audiencia de conciliação designada para 11/02/2021 às 10:30 que será realizada por
meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após, clicar na
sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
Processo 0801867-39.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Genesia Riquelme
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação da decisão de f. 16/17 e da audiencia de conciliação designada para 11/02/2021 às 10:10 que será realizada por
meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após, clicar na
sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
Processo 0801870-91.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Geovana Ornelo
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação da decisão de f. 17/18 e da audiencia de conciliação designada para 11/02/2021 às 09:10 que será realizada por
meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após, clicar na
sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
Processo 0801871-76.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Geovana Ornelo
ADV: JOABER DA SILVA (OAB 22610/MS)
ADV: YASSMIN ROBUSTI EL KADRI (OAB 25545/MS)
intimação da decisão de f. 15/16 e da audiencia de conciliação designada para 11/02/2021 às 09:50 que será realizada por
meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após, clicar na
sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
Processo 0801904-66.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Fátima Augusto dos Santos
ADV: JACQUES CARDOSO DA CRUZ (OAB 7738/MS)
Initmação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação apresentada pelo requerido ás folhas 76/116.
Processo 0801927-12.2020.8.12.0016 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Reqte: Liane Meire Leodoro
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
intimação da decisão de f. 35/36 e da audiencia de conciliação designada para 11/02/2021 às 09:30 que será realizada por
meio eletrônico, através da ferramenta Microsoft Teams. Para adentrar a sala de audiência, deverá a parte acessar o link https://
www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/, e localizar a sessão Salas de Espera da Comarca de Mundo Novo, após, clicar na
sala de espera Mediação e Conciliação de Mundo Novo.
Processo 8000786-25.2020.8.12.0800 (apensado ao Processo 0001392-19.2020.8.12.0016) - Relaxamento de Prisão Leve
Indiciado: Jucimar Ferreira
ADV: ELEANDRO RODRIGUES CORDEIRO (OAB 19791/MS)
Initmação do despacho de folhas 91 e da certidão de folhas 92.

Juizado Especial Adjunto de Mundo Novo
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIENE AMARAL RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0001175-10.2019.8.12.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação
Reqte: ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS - Reqdo: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB 96864/MG)
Fica a parte Requerida intimada acerca do teor do despacho de fl. 152: “O comprovante que é extraído da conta única é o de
f. 150, de modo que não há outro a emitir. Cientifique-se a executada, depois ao arquivo.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIENE AMARAL RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2021
Processo 0800123-09.2020.8.12.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Carmelita Correia da Silva - Reqdo: Banco BMG S/A
ADV: WLADIMIR ALDRIN PEREIRA ZANDAVALLI (OAB 8738/MS)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Por este ato, ficam as partes intimadas acerca do teor da sentença de fl. 172-177. Juiz Leigo: “Ante o exposto e por tudo
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mais que consta nos autos, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art.
487, inciso I, do CPC/15. Inexiste condenação em custas e honorários advocatícios, nessa fase, nos termos do artigo 54 e
55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Submeta-se a homologação do Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Juiz de Direito: “Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de direito
aplicáveis à espécie, HOMOLOGO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ LEIGO. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte
vencedora para, se desejar, requerer o cumprimento da sentença. Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publiquese, Registre-se e Intimem-se.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIENE AMARAL RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2021
Processo 0800625-45.2020.8.12.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Terezinha Sales Marques - Reqdo: Banco Bradesco S/A - Odontoprev S/A Operadora de Planos Odontológicos
ADV: JOÃO CARLOS DE LIMAS JÚNIOR (OAB 142452/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA (OAB 19524A/MS)
ADV: RAFAELA TEMPORIM (OAB 20895/MS)
ADV: TÂNIA ARNECKE PEREIRA (OAB 22621/MS)
ADV: ANDRESSA CAROLYNE CORREIA (OAB 24374/MS)
Por este ato, ficam as partes intimadas acerca do teor da sentença de fl. 350-353. Juiz Leigo: “Ante o exposto e por tudo
mais que consta nos autos, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487,
inciso I, do CPC/15. Inexiste condenação em custas e honorários advocatícios, nessa fase, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei
nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Submeta-se a homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei
nº 9.099/95. P.R.I.C. Juiz de Direito: “Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de direito aplicáveis à
espécie, HOMOLOGO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ LEIGO. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora
para, se desejar, requerer o cumprimento da sentença. Por consequência, fica revogada a decisão de f. 26-28. Sem custas, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIENE AMARAL RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2021
Processo 0800946-80.2020.8.12.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Autora: Terezinha Sales Marques - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: RAFAELA TEMPORIM (OAB 20895/MS)
ADV: TÂNIA ARNECKE PEREIRA (OAB 22621/MS)
ADV: ANDRESSA CAROLYNE CORREIA (OAB 24374/MS)
Por este ato, ficam as partes intimadas acerca do teor da sentença de fl. 134-138. Juiz Leigo: “Ante o exposto e por tudo
mais que consta nos autos, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art.
487, inciso I, do CPC/15. Inexiste condenação em custas e honorários advocatícios, nessa fase, nos termos do artigo 54 e
55 da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Submeta-se a homologação do Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Juiz de Direito: “Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de direito
aplicáveis à espécie, HOMOLOGO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZ LEIGO. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte
vencedora para, se desejar, requerer o cumprimento da sentença. Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publiquese, Registre-se e Intimem-se.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARIENE AMARAL RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2021
Processo 0801907-21.2020.8.12.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: P.m.s.materiais de Construção Ltda-me
ADV: SYONARA COSME WENDLAND (OAB 23966/MS)
ADV: MARCOS VALTER WENDLAND (OAB 25658/MS)
Por este ato, fica a parte Autora intimada para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca do teor da certidão de fl.
42.

Naviraí
1ª Vara de Naviraí
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0000707-08.1999.8.12.0029 (029.99.000707-6) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação /
Embargos à Execução
TerIntCer: Elaine de Araújo Santos
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ADV: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS (OAB 8217/MS)
Intimação da terceira interessada Elaine de Araújo Santos de que os autos foi desarquivado e tornado digital, ficando ciente
de que os autos ficará disponível por 05 dias e, após, será devolvido ao arquivo geral.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MAGRINELLI JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VIRÇO ANTONIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2021
Processo 0800085-89.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer
o pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, R$
1.275,05
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MAGRINELLI JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VIRÇO ANTONIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2021
Processo 0806606-50.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqdo: Banco Votorantim S.A.
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Votorantim S.A., R$ 1.275,05
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MAGRINELLI JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VIRÇO ANTONIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0000835-13.2008.8.12.0029 (029.08.000835-4) - Cumprimento de sentença - Dissolução
Exeqte: E.N.C.M. e outro
ADV: TAÍSE SIMPLÍCIO RECH BARBOSA (OAB 18066/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento,
em face do despacho de fls.158 e certidão de fls.162.
Processo 0800317-04.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Robson Nei Gonçalves - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0801279-27.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Domingos Chagas da Silva
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0801691-55.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Jeferson Rodrigues Lima - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0802214-33.2020.8.12.0029 - Monitória - Práticas Abusivas
Autor: Vilson Pedroso de Alvilas
ADV: ARTUR GUILHERME RODRIGUES TROMBETI (OAB 16248/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, em face da decisão de fls.15/16 e
certidão de fls.27.
Processo 0802673-45.2014.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Aldo Arias - ME - Reqdo: Infinity Agrícola S/A
ADV: ABELARDO CEZAR XAVIER DE MACEDO (OAB 5833/MS)
ADV: IVAIR XIMENES LOPES (OAB 8322/MS)
ADV: JAIRO GONÇALVES RODRIGUES (OAB 250760/SP)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0803373-11.2020.8.12.0029 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: D.R.B.S.
ADV: JAIRO GONÇALVES RODRIGUES (OAB 250760/SP)
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Intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 dias. Após, em 05 dias, especificar as
provas que pretende produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento, bem como informe se possui
interesse na designação de sessão de conciliação e mediação.
Processo 0803859-64.2018.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Juarez Rodrigues da Silva - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA (OAB 22603/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0803891-35.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação da parte requerida para, querendo, apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15(quinze) dias.
Processo 0803943-31.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Reginaldo Pereira da Silva - Réu: Serasa S.A.
ADV: ERNESTO BORGES NETO (OAB 6651B/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS (OAB 16005/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANDRÉIA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 13017/MS)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0804314-58.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Vicente Alves de Souza
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0804329-61.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Antonio Carlos dos Santos - Réu: ACSP - Boa Vista SCPC
ADV: LUIS HENRIQUE DE SOUZA MATOS (OAB 20185/MS)
ADV: ANDRÉIA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 13017/MS)
ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP)
ADV: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS (OAB 16005/MS)
Intimação das partes do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requererem o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0804425-76.2019.8.12.0029 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, em face da certidão do oficial de
justiça às fls.77, informando que deixou de proceder a citação e apreensão do veículo, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0804588-56.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Reginaldo Pereira da Silva
ADV: MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS (OAB 16005/MS)
ADV: ANDRÉIA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 13017/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da petição e comprovante de pagamento às
fls.180/183. Em caso de concordância, informe os dados bancários necessários para a transferência do valor, a saber: nome
do beneficiário, nome do banco, nº e nome da agência, nº da conta corrente ou poupança (com dígito), nº do CPF ou CNPJ do
favorecido, ficando ciente de que não havendo manifestação no prazo marcado, os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0804720-50.2018.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos /
VPNI
Reqte: Antonia Genilza dos Reis Medeiros
ADV: WILSON VILALBA XAVIER (OAB 13341/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requerer o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, oportunamente os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0804829-64.2018.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Planos de Saúde
Réu: Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS
ADV: ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO (OAB 15618/MS)
ADV: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA (OAB 8931/MS)
Intimação da parte requerida do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requerer o que de direito, no prazo
de 05 (cinco) dias.
Processo 0804936-40.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ana Mendes de Souza
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0804937-25.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ana Mendes de Souza
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
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Processo 0804939-92.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ana Mendes de Souza
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805013-49.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Antonio Jacinto
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805086-21.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Iveli Aparecida da Silva
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805088-88.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Iveli Aparecida da Silva
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805089-73.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Antonio Jacinto
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, conforme despacho de fls.34/35, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805178-96.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Nilda Martins
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805188-43.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Nilda Martins
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805193-65.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Nilda Martins
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento, tendo em vista que o prazo solicitado já decorreu.
Processo 0805892-56.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: André Diego da Silva - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: GIANMARCO COSTABEBER (OAB 15316A/MS)
Intimação das partes para, no prazo comum de 05 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a
necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento, bem como informem se possuem interesse na designação de sessão de
conciliação e mediação.
Processo 0806444-89.2018.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Férias
Reqte: Elaine Bento Bernardes
ADV: MARCELO CALDAS PIRES SOUZA (OAB 14421A/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requerer o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, oportunamente os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0806599-58.2019.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Célia Lima Costa Sato
ADV: NATALIA GAZETTE DE SOUZA (OAB 16864/MS)
ADV: ZÉLIA BARBOSA BRAGA (OAB 14092/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requerer o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, oportunamente os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0806864-94.2018.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Gratificações e Adicionais
Autor: Bruno Henrique Pereira de Souza
ADV: THAYSON MORAIS NASCIMENTO (OAB 17829/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da Superior Instância, bem como para requerer o que de direito, no prazo de
05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, oportunamente os autos serão remetidos ao arquivo.
Processo 0808578-89.2018.8.12.0029 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Aparecido Fernandes Azevedo - Exectdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
ADV: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA (OAB 22603/MS)
Intimação das partes da sentença de fls.309 que diz: Uma vez que já houve levantamento do valor depositado nos autos e
dele a parte Autora não se opôs, presumindo-se, assim, a sua concordância com a quantia depositada, JULGO EXTINTO, pelo
pagamento, com fincas no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, o presente Cumprimento de Sentença apresentado
por Aparecido Fernandes Azevedo em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., ambos suficientemente qualificados
nos autos.
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2ª Vara de Naviraí
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800176-53.2017.8.12.0029 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Gratificações e
Adicionais
Autor: Arlindo José Ferreira - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: JAIR HENRIQUE KLEY DUTRA (OAB 20604/MS)
Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar, com a devida comprovação, se possui alguma isenção
de natureza previdenciária e/ou tributária (INSS, IRRF) para deliberação do Juízo a fim de subsidiar a expedição do alvará de
levantamento relativo ao ROPV destes autos, sob pena da aplicação do art. 5º da Portaria 867/2016/TJMS, bem com para que
proceda o cadastramento dos dados bancários e PIS/PASEP/NIT no site do Tribunal de Justiça, no menu “PRECATÓRIOS cadastramento de contas”, indicando o CPF/CNPJ e o número do processo correspondente.
Processo 0800824-09.2012.8.12.0029 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Isaura Celestino dos Santos
ADV: JOÃO PEREIRA DA SILVA (OAB 6022/MS)
Intimação do autor de que foi deferido o prazo de suspensão requerido.
Processo 0801109-21.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Adelaide Maria Cavalcante da Silva - Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação da parte ré para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801237-51.2014.8.12.0029 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Indenizações Regulares
Exeqte: André Luiz Gomes Ribeiro - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: DANIELA STELA DA COSTA (OAB 15019/MS)
Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar, com a devida comprovação, se possui alguma isenção
de natureza previdenciária e/ou tributária (INSS, IRRF) para deliberação do Juízo a fim de subsidiar a expedição do alvará de
levantamento relativo ao ROPV destes autos, sob pena da aplicação do art. 5º da Portaria 867/2016/TJMS, bem com para que
proceda o cadastramento dos dados bancários e PIS/PASEP/NIT no site do Tribunal de Justiça, no menu “PRECATÓRIOS cadastramento de contas”, indicando o CPF/CNPJ e o número do processo correspondente.
Processo 0801362-77.2018.8.12.0029 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Fornecimento de
Medicamentos
Exeqte: Núcleo de Prática Jurida da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
ADV: NÉRIO ANDRADE DE BRIDA (OAB 10603B/MS)
ADV: RICARDO FERREIRA MARTINS (OAB 17152B/MS)
ADV: FABÍOLA MÓDENA CARLOS (OAB 11066/MS)
Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar, com a devida comprovação, se possui alguma isenção
de natureza previdenciária e/ou tributária (INSS, IRRF) para deliberação do Juízo a fim de subsidiar a expedição do alvará de
levantamento relativo ao ROPV destes autos, sob pena da aplicação do art. 5º da Portaria 867/2016/TJMS, bem com para que
proceda o cadastramento dos dados bancários e PIS/PASEP/NIT no site do Tribunal de Justiça, no menu “PRECATÓRIOS cadastramento de contas”, indicando o CPF/CNPJ e o número do processo correspondente.
Processo 0801612-47.2017.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Cheque
Autor: Soubhia & Cia Ltda - Réu: Adenir Weber
ADV: MICHEL ERNESTO FLUMIAN (OAB 213274/SP)
Intimação do autor para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.
Processo 0801827-18.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Franciele Duarte de Lima - Reqdo: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação da parte ré para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0802447-30.2020.8.12.0029 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Periciais
Exeqte: VCP - Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: KARYNA HIRANO DOS SANTOS (OAB 9999/MS)
Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar, com a devida comprovação, se possui alguma isenção
de natureza previdenciária e/ou tributária (INSS, IRRF) para deliberação do Juízo a fim de subsidiar a expedição do alvará de
levantamento relativo ao ROPV destes autos, sob pena da aplicação do art. 5º da Portaria 867/2016/TJMS, bem com para que
proceda o cadastramento dos dados bancários e PIS/PASEP/NIT no site do Tribunal de Justiça, no menu “PRECATÓRIOS cadastramento de contas”, indicando o CPF/CNPJ e o número do processo correspondente.
Processo 0802494-04.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Lídia Soares da Silva - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Intimação da parte ré para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0802504-48.2020.8.12.0029 (apensado ao Processo 0003101-60.2014.8.12.0029) - Cumprimento de Sentença
contra a Fazenda Pública - Honorários Periciais
Exeqte: VCP - Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda - Exectdo: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: KARYNA HIRANO DOS SANTOS (OAB 9999/MS)
Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar, com a devida comprovação, se possui alguma isenção
de natureza previdenciária e/ou tributária (INSS, IRRF) para deliberação do Juízo a fim de subsidiar a expedição do alvará de
levantamento relativo ao ROPV destes autos, sob pena da aplicação do art. 5º da Portaria 867/2016/TJMS, bem com para que
proceda o cadastramento dos dados bancários e PIS/PASEP/NIT no site do Tribunal de Justiça, no menu “PRECATÓRIOS cadastramento de contas”, indicando o CPF/CNPJ e o número do processo correspondente.
Processo 0802796-43.2014.8.12.0029 - Ação Civil Pública Cível - Acidente de Trabalho
Reqte: José Carlos da Silva - Reqdo: ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/MS
ADV: EDVALDO JORGE (OAB 11025/MS)
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Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar, com a devida comprovação, se possui alguma isenção
de natureza previdenciária e/ou tributária (INSS, IRRF) para deliberação do Juízo a fim de subsidiar a expedição do alvará de
levantamento relativo ao ROPV destes autos, sob pena da aplicação do art. 5º da Portaria 867/2016/TJMS, bem com para que
proceda o cadastramento dos dados bancários e PIS/PASEP/NIT no site do Tribunal de Justiça, no menu “PRECATÓRIOS cadastramento de contas”, indicando o CPF/CNPJ e o número do processo correspondente.
Processo 0802953-11.2017.8.12.0029 - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: E.E.M.T.S. - Exectdo: E.C.T.S.
ADV: NÉRIO ANDRADE DE BRIDA (OAB 10603B/MS)
Intimação do autor para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se quanto a justificativa apresentada.
Processo 0803218-08.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Francisco José da Silva - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103082/MG)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0803440-49.2015.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: Lucimara Batista da Silva - Reconvinte: J.E.B. - Reqdo: J.E.B.
ADV: WILSON VILALBA XAVIER (OAB 13341/MS)
ADV: RAFAEL RODRIGUES COELHO BELO (OAB 18579/MS)
Intimação do autor para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Processo 0803938-72.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Fátima Daniel Malezan - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0804364-84.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Vicente Alves de Souza - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0804591-74.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Reqte: Marcelo Antonio Granja - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: JULIANA DE OLIVEIRA SANCHEZ (OAB 19983/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.
Processo 0804629-86.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Josinei Lopes Batista - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0805319-18.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Cintia Maciel Correa - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0805765-21.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Reqte: Ariane Fernandes de Souza - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0805822-39.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autora: N.S.R. - Réu: K.S.R. - R.J.S.
ADV: DIEGO MARCOS GONÇALVES (OAB 17357/MS)
ADV: DIEGO DEMÉTRIO SIQUEIRA NEVES (OAB 399154/SP)
Em 05(cinco) dias, especifique o autor as provas que pretende produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de
indeferimento.
Processo 0805895-79.2018.8.12.0029 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito
Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale - Exectda: Liliane Carmo
de Brito
ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)
ADV: MÁRCIO MASAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP)
Intimação da parte exequente de que os autos encontram-se suspensos por um ano, conforme decisão de fls. 62/65.
Processo 0806398-03.2018.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Isonomia/Equivalência Salarial
Reqte: Solange de Fátima Raymundo - Lucinéia Spolladore Gazola - Noilda Gomes da Silva Jardim - Eliane Cristina Gonzaga
de Araujo - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: MARIO CARDOSO JUNIOR (OAB 12534/MS)
ADV: ALDAIR CAPATTI DE AQAUINO (OAB 2162/MS)
ADV: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO (OAB 11232/MS)
Intimação do autor para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
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Processo 0806434-74.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Josefa da Silva Cordeiro - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
em 05(cinco) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob
pena de indeferimento.
Processo 0806562-94.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: José Ramão Monteiro da Silva - Réu: Banco Mercantil do Brasil S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora quanto a juntada da contestação, bem como impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0806784-62.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Elaine Aparecida Saraiva Batista - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: MARCELO CALDAS PIRES SOUZA (OAB 14421A/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.
Processo 0807611-73.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Neusa Souza Alves - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.
Processo 0807794-44.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Manoel Francisco dos Santos - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.
Processo 0807997-06.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Manuel Bartolomeu Pereira - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.
Processo 0808190-89.2018.8.12.0029 - Monitória - Prestação de Serviços
Autora: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico - Réu: Joemir José da Silva
ADV: LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI (OAB 21438/MS)
ADV: GIUMMARRESI, DORVAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 160/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca das informações de fls. 174/177.
Processo 0808592-05.2020.8.12.0029 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Reqte: Margareti Borges da Silva - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.

2ª Vara Criminal de Naviraí
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL SCARAMELLA MOREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA PAULA SCHERWINSKI DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0003001-32.2019.8.12.0029 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contra a Mulher
Réu: C.B.S.
ADV: HUGO BARROS DE OLIVEIRA (OAB 21056/MS)
01. Com vistas a promover impulso processual no feito, DESIGNO audiência para Inquirição de Testemunha, ato este que
deverá ser pautado pelo gabinete deste Juízo em certidão anexa (01/02/2021 às 16 horas). 02. Às intimações necessárias,
atentando-se ao disposto no art. 185, § 3º, do Código de Processo Penal. 03. Havendo testemunhas residentes em outras
Comarcas do Estado, certifique o Cartório e proceda-se ao agendamento pelo sistema de videoconferência. 04. O ato se
realizará pela via remota, por meio de aplicativo de videoconferência, cujo link será disponibilizado por este Juízo às partes,
nos termos da Portaria 1.746/2020/TJMS. Havendo necessidade de comparecimento de partes ou testemunhas ao Fórum, serão
estas ouvidas em sala apartada, com os cuidados sanitários adequados, enquanto perdurar os atos normativos que disciplinam
medidas restritivas como forma de prevenção à pandemia. 05. Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Adjunto Cível de Naviraí
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL SCARAMELLA MOREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA PAULA SCHERWINSKI DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0801581-56.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Geny Alves da Silva Castro - Reqdo: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: ROBINSON CASTILHO VIEIRA (OAB 19713/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “ Ante o exposto, em razão da
necessidade de perícia grafotécnica, dada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar estes autos, JULGO EXTINTO
O PROCESSO feito por Geny Alves da Silva Castro contra Banco Itaú Consignado S.A., SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 e 485, inciso IV do CPC.*********Assim, presentes as condições da ação, os
pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios
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indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que
faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0801582-41.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Geny Alves da Silva Castro - Reqdo: Banco Pan S.A.
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE)
ADV: ROBINSON CASTILHO VIEIRA (OAB 19713/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “ Ante o exposto, em razão da
necessidade de perícia grafotécnica, dada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar estes autos, JULGO EXTINTO
O PROCESSO feito por Geny Alves da Silva Castro contra Banco Pan S.A, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 e 485, inciso IV do CPC.**********Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos
processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis,
HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com
fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0801605-84.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Geny Alves da Silva Castro - Reqdo: Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agriculturas Familiares
ADV: ROBINSON CASTILHO VIEIRA (OAB 19713/MS)
ADV: ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS (OAB 37347/DF)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: Ante o exposto, em razão
da necessidade de perícia grafotécnica, dada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar estes autos, JULGO
EXTINTO O PROCESSO feito por Geny Alves da Silva Castro contra Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agriculturas Familiares, para o fim de, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei
9.099/95 e 485, inciso IV do CPC.*********. Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, inexistindo
nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença
proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei
9.099/1995.”
Processo 0802328-06.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato
Reqte: Antonio Celeste Lucio - Reqdo: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: EDERSON DUTRA (OAB 19278/MS)
ADV: SINVAL NUNES DE PAULA (OAB 20665/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: DIEGO MARCOS GONÇALVES (OAB 17357/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL feito por Antonio Celeste Lucio contra BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.********Assim,
presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de
realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus
legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0802703-07.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Hatem Salem Salem - Reqdo: Claro S.A
ADV: AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB 7785/MS)
ADV: PAULO LUCAS APOLINARIO DA SILVA (OAB 21745/MS)
ADV: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA (OAB 23265/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL feito por Hatem Salem Salem contra Claro S.A, para o fim de: A) Declarar a rescisão do contrato discutido
nos autos, bem como as cobranças, tornando definitiva a liminar de fls. 25/27. B) Condenar a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de danos morais, que deverá ser acrescida de correção monetária desde seu arbitramento
(Sumula 362 STJ) e juros de 1% ao mês da citação, nos termos do art.405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade
contratual.******Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não
havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza
leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0803010-58.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Luvercides Aparecido Costa - Reqda: OI S.A. - Telemar Norte Leste S/A
ADV: MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS (OAB 12970/MS)
ADV: MAURO JOSÉ GUTIERRE (OAB 6494/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL feito por Luvercides Aparecido Costa contra OI S.A. e outro, para o fim de: A) Declarar a inexistência de relação
contratual entre as partes, em relação aos contratos fraudulentos trazidos a presente inicial, confirmado os efeitos da liminar de
fls.33/35. B) Condenar as requeridas pagar ao autor a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, no importe de
R$ 76, 00, em dobro, com os juros de 1% a.m e correções legais pelo IGPM (fls.30/31) contados do desembolso. C) Condenar
as requeridas a pagarem ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de
correção monetária a contar do arbitramento e juros legais de 1% a.m a partir da citação.*********Assim, presentes as condições
da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos
probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos
efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0803428-93.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Tales Rottini Lopes - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: THAYSON MORAIS NASCIMENTO (OAB 17829/MS)
ADV: VITOR ALEXANDER DA SILVA (OAB 22380/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
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o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL feito por Tales Rottini Lopes contra Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A, para o fim
de: A) Declarar inexistente o débito referente a anotação de fls. 18/21, tornando definitiva a liminar de fls. 23/25. B) Condenar
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de danos morais, que deverá ser acrescida de correção
monetária desde seu arbitramento (Sumula 362 STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (20/05/2019), nos termos
da Sumula 54 do STJ.*********Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades
prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida
pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0804000-49.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Tânia Pereira Gomes - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JÚNIOR (OAB 18052/MS)
ADV: JULIANA DE OLIVEIRA SANCHEZ (OAB 19983/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL feito por Tânia Pereira Gomes contra Banco Bradesco S/A.*********Assim, presentes as condições da ação,
os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios
indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que
faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0806261-84.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Autor: Everaldo Jorge dos Reis - Réu: Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: RICARD JEAN MACAGNAN DA SILVA (OAB 9865/MS)
ADV: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JÚNIOR (OAB 17758A/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE GERVÁSIO FARIAS (OAB 79786/PR)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL feito por Everaldo Jorge dos Reis contra Pernambucanas Financiadora S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, para o fim de: A) Declarar inexistente o débito referente a anotação de fls. 28/29, tornando definitiva a liminar de
fls. 14/16. B) Condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, que deverá
ser acrescida de correção monetária desde seu arbitramento (Sumula 362 STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso
(28/10/2019), nos termos da Sumula 54 do STJ.******Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais,
inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO
a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art.
40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0806550-17.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Rosilene Rufino dos Santos Silva - Reqdo: Banco BMG S/A
ADV: NÍVEA CRISTINA DA SILVA SALVADOR (OAB 17496/MS)
ADV: ELÍVIA VAZ DOS SANTOS CASTRIANI (OAB 18679B/MS)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL feito por Rosilene Rufino dos Santos Silva contra Banco BMG S/A.*********Assim, presentes as condições
da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos
probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos
efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL SCARAMELLA MOREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA PAULA SCHERWINSKI DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0800049-13.2020.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Valdeci da Cruz - Reqdo: Banco J. Safra S/A
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: ZÉLIA BARBOSA BRAGA (OAB 14092/MS)
ADV: NATALIA GAZETTE DE SOUZA (OAB 16864/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “ Ante o exposto, em razão da
necessidade de perícia grafotécnica, dada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar estes autos, JULGO EXTINTO
O PROCESSO feito por Valdeci da Cruz contra Banco J. Safra S/A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51,
inciso II da Lei 9.099/95 e 485, inciso IV do CPC.******Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais,
inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO
a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art.
40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0800072-56.2020.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Valdeci da Cruz - Reqdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: ZÉLIA BARBOSA BRAGA (OAB 14092/MS)
ADV: NATALIA GAZETTE DE SOUZA (OAB 16864/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “ Ante o exposto, em razão da
necessidade de perícia grafotécnica, dada a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar estes autos, JULGO EXTINTO
O PROCESSO feito por Valdeci da Cruz contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
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nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 e 485, inciso IV do CPC.*******Assim, presentes as condições da ação, os
pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios
indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que
faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0800326-29.2020.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Marcelo de Souza Santos 04220564136 (MB PRODUCÕES)
ADV: VANESSA ÁVALO DE OLIVEIRA (OAB 19746/MS)
INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800472-70.2020.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Ezequiel José dos Santos - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ZÉLIA BARBOSA BRAGA (OAB 14092/MS)
ADV: NATALIA GAZETTE DE SOUZA (OAB 16864/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL feito por Ezequiel José dos Santos contra Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A,
para o fim de: A) Condenar a parte requerida a pagar ao autor a título de indenização por danos morais a importância de R$
4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizada pelos índices de IGPM, a partir do arbitramento até o efetivo pagamento
(Súmula 362/STJ), acrescendo-se juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso - 26/10/2019 (Súmula 54 do STJ). B)
Condenar a parte requerida a pagar ao autor a título de dano material, o valor de R$ 61,48 (sessenta e um reais e quarenta e
oito centavos),devidamente atualizada pelos índices de IGPM, a partir do desembolso, acrescendo-se juros legais de 1% ao
mês, a partir da citação.***********Assim, presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades
prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida
pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0801820-31.2017.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Jairo Moraes da Silva
ADV: MARCUS DOUGLAS MIRANDA (OAB 10514/MS)
INTIME-SE a parte autora para, em cinco dias, impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de
extinção por abandono (CPC, art. 485, III).
Processo 0801953-05.2019.8.12.0029 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Jesué Pereira dos Santos - ME
ADV: ALEXANDRA COSTA DA SILVA (OAB 20682/MS)
ADV: SEBASTIANA OLÍVIA NOGUEIRA COSTA (OAB 10664/MS)
ADV: MARIA GORETE DOS SANTOS (OAB 10888/MS)
INTIME-SE a parte exequente para, em 24 horas, manifestar-se, sob pena de concordância.
Processo 0802446-79.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Euclides Rosa Barquilha - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: KARINA XAVIER DE JESUS (OAB 22374/MS)
ADV: RENAN TORRES JORGE (OAB 19489/MS)
ADV: ANDERSON AKIRA KOGAWA (OAB 19243/MS)
ADV: WILSON VIEIRA LOUBET (OAB 4899/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL feito por Euclides Rosa Barquilha contra Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A, para
o fim de condenar a parte requerida a pagar ao autor a título de indenização por danos morais a importância de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), devidamente atualizada pelos índices de IGPM, a partir do arbitramento até o efetivo pagamento (Súmula 362/
STJ), acrescendo-se juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso - 06/12/2018 (Súmula 54 do STJ).**********Assim,
presentes as condições da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de
realização de atos probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus
legais e jurídicos efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0804005-71.2019.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Selma Sena dos Santos Cavalcante - Reqdo: Energisa S.A.
ADV: JULIANA DE OLIVEIRA SANCHEZ (OAB 19983/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JÚNIOR (OAB 18052/MS)
Intimação das partes, por seus procuradores, da r. sentença, bem como de sua homologação: “Ante o exposto, extinguindo
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL feito por Selma Sena dos Santos Cavalcante contra Energisa S.A.********. Assim, presentes as condições
da ação, os pressupostos processuais, inexistindo nulidades prejudiciais e não havendo necessidade de realização de atos
probatórios indispensáveis, HOMOLOGO a sentença proferida pela douta juíza leiga para que produza seus legais e jurídicos
efeitos, o que faço com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/1995.”
Processo 0804834-18.2020.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Antonio Carlos da Silva - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
ADV: MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO (OAB 89807/PR)
Intimação da sentença de fls. 96:”Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 51, I, da Lei 9.099/95.”
Processo 0809340-37.2020.8.12.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Autora: Andrielli Caroline da Silva
ADV: DIEGO MARCOS GONÇALVES (OAB 17357/MS)
ADV: MARIA PAULA DE CASTRO ALIPIO (OAB 150969/MG)
INTIME-SE a parte autora para, em dez dias, trazer aos autos documento atualizado de restrição de crédito, sob pena de
indeferimento da liminar.
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Nova Alvorada do Sul
Vara Única de Nova Alvorada do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2021
Processo 0800093-54.2020.8.12.0054 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução
Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 14008A/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
ADV: MAURO FERNANDO HÜBNER CARDOSO (OAB 50820/SC)
Posto isso, resolvo o mérito da lide, com base no art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de reconhecer a prescrição do débito
exequente, determinando, por consequência, a extinção da ação executiva. Condeno o embargado/exequente ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em ambos os processos (execução e embargos). Arbitro os
honorários advocatícios, considerando já ambos os processos, em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do
art. 85, §2º, do NCPC, considerando a pouquíssima atuação que demandou da parte vencedora (apenas petição de embargos
e especificação de provas) e a baixa complexidade das causas. Desde logo, traslade-se cópia desta sentença para os autos da
execução, suspendendo seu prosseguimento. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se ambos os autos.
Processo 0800170-34.2018.8.12.0054 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Melo & Cuenca Ltda
ADV: RAQUEL CANTON (OAB 9343B/MS)
Intimação da parte autora para apresentar manifestação no prazo legal, acerca da juntada de AR de fls. 72.
Processo 0800478-70.2018.8.12.0054 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: João Gonçalves de Moraes Netto
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
Posto isso, decreto a extinção do feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição
da ação declaratória. Ademais disso, nota-se que a parte requerente tinha pleno conhecimento quanto a prescrição de seu
direito já no ingresso da ação, face a data muito avançada do contrato (ano de 2008), tudo conforme documento trazido pela
própria parte autora, assim, reconheço a prática de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC. Aliás, também houve
violação ao dever constante do art. 77, II, do CPC: “não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são
destituídas de fundamento”. Por isso, condeno a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na proporção
de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC. Diante do que consta do teor do art.
98, § 4°, do CPC, intime-se-a para o pagamento. Condeno, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, considerando a baixa complexidade da demanda e o pouco
tempo de trâmite do feito. Caso seja a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça, observe-se o constante do teor do art.
98, § 3°, do CPC.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JESSÉ CRUCIOL JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUZIA DA SILVA TOMICHA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0001280-33.2020.8.12.0054 (apensado ao Processo 0001250-95.2020.8.12.0054) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Emanuel Victor de Franca
ADV: MANOEL MATOS SANTOS (OAB 435816/SP)
Intimação do advogado do réu acerca do teor da parte conclusiva da decisão de fls. 106-107: Desse modo, considerando
todo o acima exposto, fica [novamente] indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva de Emanuel Victor de Franca.
Cumpram-se as demais determinações já emanadas.

Juizado Especial Adjunto de Nova Alvorada do Sul
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0800429-92.2019.8.12.0054 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Magazine Alvorada Ltda - ME
ADV: BRUNO CLEVERSON SANTANA DE ALMEIDA (OAB 20348/MS)
Intima-se a parte acerca do despacho de pág. 57 ...” Tendo em conta que a requerida não foi localizada nos endereços
fornecidos pelo autor, defiro o pedido de pesquisa junto ao sistema Sisbajud. Diante da localização dos endereços constantes do
extrato anexo, determino que seja designada nova data para a realização da audiência una (conciliação, instrução e julgamento)
e que sejam realizadas diligências nos novos endereços localizados à fim de se tentar citar/intimar a ré para comparecimento.”
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Nova Andradina
1ª Vara Cível de Nova Andradina
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ELLEN PRISCILE XANDU KASTER FRANCO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEX PIRES DE CASTRO RODIGHERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0801890-79.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Réu: CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB 8125/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos, R$ 892,54
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0006277-88.2011.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: THAIS PEDROSO VILLA MARQUES (OAB 7613/MS)
ADV: LUIZ ROBERTO VILLA (OAB 948/MS)
Intimação da parte do despacho de p. 575.
Processo 0800006-78.2021.8.12.0017 - Produção Antecipada da Prova - Empréstimo consignado
Autor: João Batista dos Santos
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
ADV: BEATRIZ FERREIRA ALVES DA SILVA (OAB 25596B/MS)
Intimação da parte do despacho de p. 44.
Processo 0800013-70.2021.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Maria do Carmo Teixeira Menezes
ADV: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ (OAB 10425/MS)
Intimação da parte da decisão de pp. 38/41.
Processo 0800041-38.2021.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Revisão do valor do benefício no primeiro
reajuste após a concessão (Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/1994)
Autor: Cícero Pinto de Carvalho
ADV: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR (OAB 12990/MS)
Intimação da parte da decisão de pp. 47/50.
Processo 0800059-98.2017.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato
Exectdo: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR (OAB 12990/MS)
Intimação da parte da sentença de p. 247.
Processo 0800075-13.2021.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Promessa de Compra e Venda
Autora: Maria de Fatima Cassiano Moreira Doimam
ADV: NEIDE IVENE BENDER PIEREZAN (OAB 18967/MS)
Intimação da parte do despacho de p. 52.
Processo 0800399-18.2012.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Virginia Lopes
ADV: JEZUALDO GALESKI (OAB 12711A/MS)
Intimação da parte da decisão de pp. 130/131.
Processo 0801219-90.2019.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Exeqte: Lotario Woll e outro - Exectdo: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação da parte executada do despacho de pp. 189/191, na pessoa de seu advogado, para cumprir o julgado e efetuar
o pagamento da quantia devida ou nomear bens à penhora, ou garantir o juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 523). Ressalte-se que, nos termos do artigo
525, o prazo para impugnação é de 15 dias, contados a partir do decurso do prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário,
independentemente de penhora ou nova intimação.
Processo 0801265-45.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Edmilson Cecilio dos Santos
ADV: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE (OAB 10738/MS)
ADV: LOANIA MENDES COELHO (OAB 23345/MS)
Intimação da parte do despacho de p. 83.
Processo 0801357-23.2020.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária
Exeqte: Rosângela da Rosa Corrêa
ADV: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 16655A/MS)
Intimação da parte executada do despacho de pp. 95/97, na pessoa de seu advogado, para cumprir o julgado e efetuar
o pagamento da quantia devida ou nomear bens à penhora, ou garantir o juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 523). Ressalte-se que, nos termos do artigo
525, o prazo para impugnação é de 15 dias, contados a partir do decurso do prazo (de 15 dias) sem o pagamento voluntário,
independentemente de penhora ou nova intimação.
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Processo 0801526-10.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6)
Autor: Nilton Ubida
ADV: MARCIA ALVES ORTEGA MARTINS (OAB 5916/MS)
Intimação da parte da juntada de carta precatória de pp. 236/238.
Processo 0801730-54.2020.8.12.0017 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 16655A/MS)
Intimação da parte da certidão de p. 101.
Processo 0801944-50.2017.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Pagamento em Consignação
Exectdo: CIG Comércio de Papéis EIRELI - ME
ADV: HERMES CAPPI JUNIOR (OAB 17293/PR)
Intimação da parte do despacho de p.232.
Processo 0802375-84.2017.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Reqte: Angela Aparecida Santana
ADV: GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP)
Intimação da parte da decisão de pp. 242/244.
Processo 0802407-60.2015.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Banco Bradesco Cartões S/A
ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP)
Intimação da parte da decisão de pp. 454/456 e informações de pp; 457/460, para dar andamento ao feito.
Processo 0803075-60.2017.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Daugival Tavares
ADV: MÁRCIO PEREIRA COSTA FILHO (OAB 18163/MS)
Intimação da parte da decisão de pp. 298/300 e informações de pp. 301/303, para dar andamento ao feito.
Processo 0803708-66.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação da parte do recurso de apelação de pp. 210/252.
Processo 0803715-58.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Giacomo Marques Padilha
ADV: WILLIANS SIMÕES GARBELINI (OAB 8639AMS)
Intimação da parte da contestação de pp. 51/56.
Processo 0804197-06.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Sebastião Lemes de Melo
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte da contestação de pp. 74/86.
Processo 0804554-83.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Autor: Getúlio Faria de Almeida
ADV: FERNANDA OLIVEIRA LINIA (OAB 17490/MS)
ADV: TALITA CAVALCANTE PAULINO (OAB 25283/MS)
Intimação das partes da r.decisão de fls. 37/39, para querendo interpor recurso, no prazo legal.
Processo 0805068-36.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Luiz Aparecido Batista de Araujo
ADV: RENAN COSTA DIAS DE TOLEDO (OAB 23015/MS)
ADV: JOHANATANN GILL DE ARAÚJO (OAB 11649/MS)
Intimação da parte da decisão de pp. 42/47.
Processo 8000861-64.2020.8.12.0800 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Francisco Leite Neto
ADV: FRANCO JOSE VIEIRA (OAB 4715/MS)
Intimação das partes da r.decisão de fls. 168/170, para querendo interpor recurso, no prazo legal.

2ª Vara Cível de Nova Andradina
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000086-13.2000.8.12.0017 (017.00.000086-4) - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Rosalvo Ferreira dos Santos - Exectdo: Secador Santa Clara Ltda - Gerson Lorival Marques Eras - Sandra Zamai
Eras
ADV: LUIS CLAUDIO LIMA (OAB 5679/MS)
Intimação do exeqüente para, no prazo de 15 dias, promover o andamento, requerendo especificamente a prática do ato
executivo que entender de direito, sob pena de arquivamento, desde já determinado em caso de inércia, independentemente de
novo despacho.
Processo 0001950-18.2002.8.12.0017 (017.02.001950-1) - Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO - Exectdo: Valmaq Máquinas e
Equipamentos Ltda. - Lídio Nunes Verão - Geny da Silva Verão
ADV: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 8135A/MS)
Intimação da parte requerida para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o
caso, requerer o que de direito
Processo 0800215-52.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Maria Eduarda Ferreira Silvano dos Santos - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ANGELA PAULA VITORINO (OAB 18119/MS)
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Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0800552-80.2014.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito Rural do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro Sul - Exectdo: ELETRO-S
PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Ronaldo Cleber Montoro - Sueli de Oliveira Machado Montoro
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
Intimação da parte exequente do item IV da r. decisão de fls. 302: “(...) IV. Após, em não havendo o pagamento integral da
dívida, intime-se o exeqüente para, no prazo de 15 dias, promover o andamento, requerendo especificamente a prática do ato
executivo que entender de direito, sob pena de arquivamento, desde já determinado em caso de inércia, independentemente de
novo despacho”.
Processo 0800832-41.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Claudiomar Jordão de Almeida - Réu: Itaú Seguros S.A.
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 13721/GO)
Intimação da parte requerida para depositar os honorários periciais de fls. 526/527, no prazo de 05 dias, vez que o art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita, em ações onde o consumidor figure como autor, a inversão do ônus
da prova quando, a critério do juiz, o consumidor for hipossuficiente e a alegação for verossímil, sendo certo que ambos os
requisitos monstram-se presentes.
Processo 0800877-45.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Ariane dos Santos Pereira - Angélica dos Santos Pereira - Alex dos Santos Pereira - Réu: Generali Brasil Seguros
S/A
ADV: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 18728/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a petição de fls. 404/629.
Processo 0800904-28.2020.8.12.0017 - Consignação em Pagamento - Quitação
Reqte: Paulo Matias dos Santos - Reqdo: Banco Volkswagen S/A
ADV: GUSTAVO TAMANINI VIEIRA (OAB 19725/MS)
ADV: RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB 119910/RJ)
ADV: SARAH HALINE CLEMENTE (OAB 24787/MS)
ADV: FRANCO JOSE VIEIRA (OAB 4715/MS)
Intimação das partes da r. sentença de fls. 110/115, bem como para a parte requerida informar seus dados bancários para
possibilitar a expedição de alvará.
Processo 0800953-06.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Urbana (Art. 48/51)
Autora: Ana Marina Derigo
ADV: ANGELA PAULA VITORINO (OAB 18119/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 132-139.
Processo 0801207-42.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Tereza Daniel Duarte - Réu: CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB 8125/MS)
Intimação da parte requerida para no prazo de 05 dias manifestar sobre a petição de fls. 424/425 e se entender como
correto, realizar o depósito do valor remanescente.
Processo 0801209-80.2018.8.12.0017 - Liquidação por Arbitramento - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Ré: Jaqueline dos Santos Yasuda
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
Intimação da parte requerida para no prazo de 05 dias efetuar o depósito dos honorários periciais no valor de R$ 500,00,
conforme r. decisão de fls. 187/188.
Processo 0801471-59.2020.8.12.0017 (apensado ao Processo 0806101-42.2012.8.12.0017) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Paula Silva Sena Capuci - Exectdo: Osvaldo Carlos do Prado Silva
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
ADV: DANIEL YOSCHIDA SUNDFELD SILVA (OAB 203881/SP)
ADV: JOSÉ AUGUSTO SUNDFELD SILVA (OAB 43884/SP)
Intimação das partes para manifestarem sobre o r. despacho de fls. 74, no prazo de 05 dias.
Processo 0801957-15.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Autor: Dorival Antonio Silva - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0802096-93.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Jose Roberto Ferreira - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimação das partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua
necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento, caso ainda não tenha especificado, sendo que havendo requerimento de
prova oral, deverá juntar o respectivo rol de testemunhas, sob pena de preclusão, conforme item V do r. despacho de fls. 86/88.
Processo 0802262-62.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Antonio Edson Brandão
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 251-256.
Processo 0802334-83.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Maria Sonia Silva Santos - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: FERNANDA APARECIDA DE SOUZA (OAB 14898/MS)
ADV: FREDERICK FORBAT ARAUJO (OAB 14372/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
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Processo 0802463-88.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Autora: Maria Pastora Teixeira Sacon - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0802677-79.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Simone Monqueiro - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JORGE TALMO DE ARAÚJO MORAES (OAB 8896/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0802739-85.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Autor: Claudemir Veiga dos Santos
ADV: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 18728/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 214-218.
Processo 0802867-13.2016.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Neide Aparecida dos Santos Souza - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JOSÉ ANTONIO JORGE PATRÃO JÚNIOR (OAB 11620A/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0802891-36.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Valda Terezinha de Oliveira Gomes - Réu: Banco Bradesco S/A - Liberty Seguros S/A
ADV: EDGARD PEREIRA VENERANDA (OAB 17406A/MS)
Intimação da parte requerida para no prazo de 05 dias manifestar sobre a petição de fls. 154/155.
Processo 0803177-58.2012.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços
Exeqte: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO CONE SUL - Exectda: Natalia dos Santos Pinheiro
ADV: LUCAS NOGUEIRA LEMOS (OAB 11816/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao depósito na subconta de n.º 708674 (fls. 171-172), bem
como para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente manifestação nos autos, requerendo o que entender de direito.
Processo 0803202-27.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Eurides Neto de Jesus
ADV: ANDRESSA PEREIRA CLEMENTE (OAB 10738/MS)
ADV: RENATA HERTAL MOREIRA SOUZA (OAB 22588/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 233-238.
Processo 0803247-31.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autora: Amélia Goulart da Silva Eugenio
ADV: CAMILA SOARES DA SILVA (OAB 17409/MS)
ADV: ANDRÉ COSTA DE SOUZA (OAB 21714/MS)
ADV: ALAN ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (OAB 17336B/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 185-192.
Processo 0803266-37.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Maria José da Silva
ADV: WILLIANS SIMÕES GARBELINI (OAB 8639AMS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 120-127.
Processo 0803518-11.2017.8.12.0017 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Autor: Marçal Ganji Fujibayashi - Réu: Luis Alexandre Carrara - Aurélio Carrara - Carolina Cacepo Carrara - Mário Carrara Maria Chanquini Carrara - Deives Henrique Carrara - Mario Antonio Carrara
ADV: LUIZ ANTONIO BARBOSA CORRÊA (OAB 9041/MS)
ADV: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DE RESENDE (OAB 1339/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de cinco (05) dias, prepare as diligências do Oficial de Justiça referente a 01
ato, mediante guia a ser emitida pelo Sr. Advogado através do portal e e-SAJ, menu “Custas - processuais - Custas 1º Grau Diligências de Oficial de Justiça”: para emissão do competente mandado.
Processo 0803702-93.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Jair Vaz Martins
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 143-148.
Processo 0803800-15.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Reclusão (Art. 80)
Reqte: Brenda Carolina dos Santos
ADV: MAYKE FERNANDES GUEDES SENA (OAB 20906/MS)
ADV: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR (OAB 12990/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 135-142.
Processo 0803970-16.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: José Carlos Lino da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: ADALBERTO JOSÉ RIBEIRO (OAB 23157/MS)
Intimação das partes do r. despacho de fls. 178, bem como a parte autora para apresentar impugnação à contestação de fls.
94/175.
Processo 0804039-48.2020.8.12.0017 (apensado ao Processo 0803285-09.2020.8.12.0017) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Transportadora Costa Ltda - Me e outros
ADV: JOHANATANN GILL DE ARAÚJO (OAB 11649/MS)
ADV: LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES (OAB 25542MS)
Teor do ato: “Vistos, etc... I. Recebo, com efeito suspensivo, os embargos apresentados pela parte executada. II. Ao que tudo
indica os efeitos da pandemia pelo COVID - 19 serão sentidos para período além do previsto pelo Tribunal de Justiça de Mato
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Grosso do Sul. Assim, considerando a possibilidade de realização de atos processuais por meio de videoconferência, conforme
Resolução n. 314 do CNJ, para que não haja estagnação da prestação jurisdicional, designo audiência preliminar de conciliação
para o dia 09 de março de 2021, às 10:30 horas, devendo os advogados fornecerem seus e-mails e telefones, bem como das
partes, no prazo de 15 dias, para possibilitar a realização do ato processual por meio de videoconferência a se realizar por meio
do aplicativo Microsoft Team. Deverão as partes, no dia e hora designados para o ato, acessar o aplicativo Microsoft Teams,
por meio do link (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) e aguardar, na sala de espera da 2ª Vara Cível da Comarca
de Nova Andradina, o pegrão virtual que será realizado pelo conciliador para o início da sessão. Em caso de dúvidas deverá
entrar em contato pelo fone nº 3441-1585, ramal 214, gabinete da segunda Vara Cível desta comarca. III. Intime-se a parte
autora sobre a data da audiência preliminar de conciliação na pessoa do advogado constituído nos autos cientificando-a que o
não comparecimento injustificado importará em ato atentatório à dignidade da justiça bem como sobre eventual cancelamento
da mesma caso a parte ré manifesta desinteresse na autocomposição. IV. Deverá constar da intimação inicial que a parte
ré poderá apresentar impugnação aos embargos no prazo de 15 dias contados da audiência preliminar de conciliação ou do
protocolo da manifestação de desinteresse na autocomposição, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). V. Se, por qualquer motivo, não for obtida a autocomposição das partes, aguardese o decurso de prazo para apresentação de impugnação aos embargos. VI. Com a vinda de impugnação vistas à parte autora
para manifestação, no prazo de 15 dias. VII. Em seguida, especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. VIII. Havendo requerimento de produção de
prova oral, deverão as partes, no prazo de 15 dias a contar da intimação do presente despacho, depositar em cartório o rol de
testemunhas que pretendem inquirir, sob pena de preclusão, sendo que, referida prova será colhida por videoconferência por
meio do aplicativo Microsoft Teams considerando a pandemia instalada em razão da COVID-19, cabendo aos advogados das
partes as providências determinadas no art. 455, §§ 1º e 2º, sob pena de desistência da inquirição das testemunhas, devendo
ainda os patronos apresentarem nos autos seus e-mails e telefones, bem como das testemunhas que serão inquiridas para
possibilitar a realização do ato por videoconferência. IX. Cumpridas as etapas anteriores, tornem os autos conclusos para
saneamento ou prolação de sentença, conforme demandar o caso vertente. X. Às providências e intimações necessárias.”
Processo 0804059-73.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Daniela dos Santos Cruz
ADV: JORGE TALMO DE ARAÚJO MORAES (OAB 8896/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 129-134.
Processo 0804076-12.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Manoel Pereira Borges
ADV: ANGELA PAULA VITORINO (OAB 18119/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 132-138.
Processo 0804105-33.2017.8.12.0017 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Causas Supervenientes
à Sentença
Exeqte: Maria Aparecida dos Santos Correia Valdez - Exectdo: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Nova Andradina/MS - PREVINA
ADV: KHALID SAMI RODRIGUES IBRAHIM (OAB 7633/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a petição de fls. 182/216.
Processo 0804201-82.2016.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Arnot de Sales Marinho e outros - Exectdo: Orso & Cia Ltda ME - Interesdo.: COPERTRAN - Cooperativa dos
Transportadores de Angélica
ADV: VALDIR ALVES DE ALMEIDA (OAB 17538/MS)
ADV: EUDÊNIA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA (OAB 16171/MS)
Por meio deste, fica a parte exequente devidamente intimada quanto ao depósito realizado na subconta de n.º 709843 (fls.
230-231), bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente manifestação nos autos, requerendo o que entender de
direito.
Processo 0804281-41.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Doralice Machado de Souza - Réu: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA (OAB 22603/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ P. GONDIM (OAB 62192/RJ)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes para no prazo de 05 dias manifestarem sobre a baixa dos autos vindo do Egrégio Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, requerendo o que de direito.
Processo 0804587-44.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Autor: Vanderes Mendes de Oliveira - Réu: Fazenda Publica Estado de São Paulo
ADV: CLEONICE DA COSTA FARIAS SANTOS (OAB 6142B/MS)
Intimação da parte autora da r. sentença de fls. 143/148.
Processo 0804619-15.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Antonia Pereira Monteiro
ADV: ANGELA PAULA VITORINO (OAB 18119/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 102-109.
Processo 0804668-27.2017.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato
Autor: Valdeci Alves Correa - Réu: Banco BMG S/A
ADV: PAULO SÉRGIO FLAUZINO CAETANO (OAB 18165/MS)
Intimação da parte exequente para no prazo de 05 dias requerer o que de direito.
Processo 0804687-62.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Flavia Helena Alves de Souza
ADV: FABIANO ANTUNES GARCIA (OAB 15312/MS)
ADV: DANILA BALSANI CAVALCANTE (OAB 18297/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 113-119.
Processo 0804797-27.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Antônio Marcelo Elizeu - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RITA DE CÁSSIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 22619/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à contestação de fls. 73/85.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

522

Processo 0804804-53.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Maiara Thaís dos Santos
ADV: FABIANO ANTUNES GARCIA (OAB 15312/MS)
ADV: DANILA BALSANI CAVALCANTE (OAB 18297/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 155-161.
Processo 0804805-72.2018.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco J. Safra S/A - Exectda: Maria Aparecida dos Santos
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Por meio deste, fica a parte exequente devidamente intimada quanto ao depósito da quantia referente aos 10% do valor do
benefício previdenciário do executado, conforme extrato da subconta de fls. 427-428, bem como para que no prazo de 05 (cinco)
dias apresente manifestação nos autos, requerendo o que entender de direito.
Processo 0804830-85.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Creuza da Cruz Araujo
ADV: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR (OAB 12990/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0804885-36.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Autor: José Arnaldo Schreiber
ADV: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 18728/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 282-292.
Processo 0804949-12.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autor: Dirceu Ferreira dos Santos
ADV: WILLIANS SIMÕES GARBELINI (OAB 8639AMS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 81-85.
Processo 0805020-77.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Urbana (Art. 48/51)
Reqte: Nelson Ramos da Silva
ADV: JANES LAU PINI (OAB 3695/MS)
ADV: SÉRGIO RAFAEL BORTOLETO SILVA (OAB 24395/MS)
ADV: THIAGO ANTONIO DA COSTA (OAB 23339/MS)
ADV: PAOLA CORREA OLIVEIRA (OAB 23013/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da decisão interlocutória proferida às fls. 65-66.
Processo 0805041-53.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Jobertina Ferreira Santos da Trindade
ADV: WILLIANS SIMÕES GARBELINI (OAB 8639AMS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da decisão interlocutória proferida às fls. 44-46.
Processo 0805043-23.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Reqte: Renato Valeriano dos Santos
ADV: MARCIA ALVES ORTEGA MARTINS (OAB 5916/MS)
ADV: ALBÉRICO DO NASCIMENTO DE LIMA (OAB 20823/MS)
ADV: VALTER DE QUEIROS OLIVEIRA (OAB 22618/MS)
ADV: CINTHIA DA COSTA VALADARES (OAB 23605/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da decisão interlocutória proferida às fls. 23-27.
Processo 0805049-30.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Nelson de Souza Magalhaes
ADV: MARTINHO APARECIDO XAVIER RUAS (OAB 7029/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da decisão interlocutória proferida às fls. 30-34.
Processo 0805056-22.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Isonomia/Equivalência Salarial
Autor: José Hélio da Silva - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: CAMILA APARECIDA PROCÓPIO BONATO (OAB 19624/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à contestação de fls. 30/56.
Processo 0805057-75.2018.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Autor: João Rodrigues dos Santos Junior - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a baixa dos autos vindo do TRF 3ª Região, e se o caso,
requerer o que de direito
Processo 0805064-96.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Marcilene dos Santos Ribeiro
ADV: MAYARA ALMEIDA MILAN (OAB 20532/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da decisão interlocutória proferida às fls. 73-77.
Processo 0805073-58.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
ADV: ISABELA GOMES AGNELLI (OAB 415210/SP)
Teor do ato: “Vistos, etc... I. Cite-se a parte ré para comparecer em audiência preliminar de conciliação ou, para no prazo
de 10 dias antes da data designada, informar nos autos seu desinteresse na autocomposição, sob pena de, não o fazendo,
responder por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de não comparecimento na audiência preliminar designada. II. Ao
que tudo indica os efeitos da pandemia pelo COVID - 19 serão sentidos para período além do previsto pelo Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul. Assim, considerando a possibilidade de realização de atos processuais por meio de videoconferência,
conforme Resolução n. 314 do CNJ, para que não haja estagnação da prestação jurisdicional, designo audiência preliminar
de conciliação para o dia 09 de março de 2021, às 09:30 horas, devendo os advogados fornecerem seus e-mails e telefones,
bem como das partes, no prazo de 15 dias, para possibilitar a realização do ato processual por meio de videoconferência a se
realizar por meio do aplicativo Microsoft Team. Devendo as partes, no dia e hora designados para o ato, acessar o aplicativo
Microsoft Teams, por meio do link (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) e aguardar, na sala de espera da 2ª Vara
Cível da Comarca de Nova Andradina, o pegrão virtual que será realizado pelo conciliador para o início da sessão. Em caso
de dúvidas deverá entrar em contato pelo fone nº 3441-1585, ramal 214, gabinete da segunda Vara Cível desta comarca. III.
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Intime-se a parte autora sobre a data da audiência preliminar de conciliação na pessoa do advogado constituído nos autos
cientificando-a que o não comparecimento injustificado importará em ato atentatório à dignidade da justiça bem como sobre
eventual cancelamento da mesma caso a parte ré manifesta desinteresse na autocomposição. Deverá constar do mandado
de citação que a parte ré poderá apresentar contestação no prazo de 15 dias contados da audiência preliminar de conciliação
ou do protocolo da manifestação de desinteresse na autocomposição, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). IV. Se, por qualquer motivo, não for obtida a autocomposição das partes
aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de contestação. V. Com a vinda da contestação vistas à parte autora para
impugnação, no prazo de 15 dias. VI. Em seguida, especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Havendo requerimento de produção de prova
oral, deverão as partes, no prazo de 15 dias a contar da intimação do presente despacho, depositar em cartório o rol de
testemunhas que pretendem inquirir, sob pena de preclusão, sendo que, referida prova será colhida por videoconferência por
meio do aplicativo Microsoft Teams considerando a pandemia instalada em razão da COVID-19, cabendo aos advogados das
partes as providências determinadas no art. 455, §§ 1º e 2º, sob pena de desistência da inquirição das testemunhas, devendo
ainda os patronos apresentarem nos autos seus e-mails e telefones, bem como das testemunhas que serão inquiridas para
possibilitar a realização do ato por videoconferência. VII. Cumpridas as etapas anteriores, tornem os autos conclusos para
saneamento ou prolação de sentença, conforme demandar o caso vertente. VIII. Às providências e intimações necessárias.”
Processo 0805081-35.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
ADV: ISABELA GOMES AGNELLI (OAB 415210/SP)
Teor do ato: “Vistos, etc... I. Cite-se a parte ré para comparecer em audiência preliminar de conciliação ou, para no prazo
de 10 dias antes da data designada, informar nos autos seu desinteresse na autocomposição, sob pena de, não o fazendo,
responder por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de não comparecimento na audiência preliminar designada. II. Ao
que tudo indica os efeitos da pandemia pelo COVID - 19 serão sentidos para período além do previsto pelo Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul. Assim, considerando a possibilidade de realização de atos processuais por meio de videoconferência,
conforme Resolução n. 314 do CNJ, para que não haja estagnação da prestação jurisdicional, designo audiência preliminar
de conciliação para o dia 09 de março de 2021, às 10:00 horas, devendo os advogados fornecerem seus e-mails e telefones,
bem como das partes, no prazo de 15 dias, para possibilitar a realização do ato processual por meio de videoconferência a se
realizar por meio do aplicativo Microsoft Team. Devendo as partes, no dia e hora designados para o ato, acessar o aplicativo
Microsoft Teams, por meio do link (https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/) e aguardar, na sala de espera da 2ª Vara
Cível da Comarca de Nova Andradina, o pegrão virtual que será realizado pelo conciliador para o início da sessão. Em caso
de dúvidas deverá entrar em contato pelo fone nº 3441-1585, ramal 214, gabinete da segunda Vara Cível desta comarca. III.
Intime-se a parte autora sobre a data da audiência preliminar de conciliação na pessoa do advogado constituído nos autos
cientificando-a que o não comparecimento injustificado importará em ato atentatório à dignidade da justiça bem como sobre
eventual cancelamento da mesma caso a parte ré manifesta desinteresse na autocomposição. Deverá constar do mandado
de citação que a parte ré poderá apresentar contestação no prazo de 15 dias contados da audiência preliminar de conciliação
ou do protocolo da manifestação de desinteresse na autocomposição, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações
de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). IV. Se, por qualquer motivo, não for obtida a autocomposição das partes
aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de contestação. V. Com a vinda da contestação vistas à parte autora para
impugnação, no prazo de 15 dias. VI. Em seguida, especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que pretendem
produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. Havendo requerimento de produção de prova
oral, deverão as partes, no prazo de 15 dias a contar da intimação do presente despacho, depositar em cartório o rol de
testemunhas que pretendem inquirir, sob pena de preclusão, sendo que, referida prova será colhida por videoconferência por
meio do aplicativo Microsoft Teams considerando a pandemia instalada em razão da COVID-19, cabendo aos advogados das
partes as providências determinadas no art. 455, §§ 1º e 2º, sob pena de desistência da inquirição das testemunhas, devendo
ainda os patronos apresentarem nos autos seus e-mails e telefones, bem como das testemunhas que serão inquiridas para
possibilitar a realização do ato por videoconferência. VII. Cumpridas as etapas anteriores, tornem os autos conclusos para
saneamento ou prolação de sentença, conforme demandar o caso vertente. VIII. Às providências e intimações necessárias.”
Processo 0805179-54.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Pedro Jesus Nunes
ADV: JORGE TALMO DE ARAÚJO MORAES (OAB 8896/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 256-262.
Processo 0805207-22.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Urbana (Art. 48/51)
Autora: Maria de Fatima de Araujo Hashinokuti
ADV: SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI FILHO (OAB 21047/MS)
ADV: CAMILA SOARES DA SILVA (OAB 17409/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 173-176.
Processo 0805281-76.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Agnaldo Aparecido Pereira Santos
ADV: ETIENE CÍNTIA FERREIRA CHAGAS (OAB 8697/MS)
ADV: REGINALDO TOMÉ DAS CHAGAS (OAB 21765/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 213-219.
Processo 0805427-20.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Vidal Nunes
ADV: ANGELA PAULA VITORINO (OAB 18119/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 139-145.
Processo 0805428-05.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Seila Marta Benites Rodrigues
ADV: ANGELA PAULA VITORINO (OAB 18119/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 129-133.
Processo 0805498-22.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Marilda de Fatima Bianconi Lima
ADV: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA (OAB 18433/MS)
ADV: ELIZABETH DE SOUZA GIMENEZ (OAB 16853/MS)
Por meio deste, fica a parte autora devidamente intimada quanto ao teor da sentença proferida às fls. 366-371.
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Processo 0805808-28.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Lucia Tonhão Riqueti - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Intimação da parte autora da r. decisão de fls. 296/297, bem como proceder a impressão dos alvarás de fls. 298/300,
juntamente com o extrato de pagamento, para possibilitar o levantamento junto à agência bancária.
Processo 0806211-94.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Onofre de Souza Melo - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA (OAB 22603/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS EIRELLI - ME (OAB 844/MS)
Intimação das partes para no prazo de 05 dias manifestarem sobre o ofício de fls. 160/162.

3ª Vara Cível de Nova Andradina
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0801488-95.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: V.V.S. e outro
ADV: JEAN JUNIOR NUNES (OAB 14082/MS)
Intimação da parte autora, do r. despacho de fl. 51.
Processo 0803397-75.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Reqte: E.A.C.P.
ADV: DAYARA NEVES DOS SANTOS (OAB 18875/MS)
Intimação da parte autora, da r. decisão de fls. 72/73
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALTER ARTHUR ALGE NETTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATO MINGOTTI DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0801027-26.2020.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Exoneração
Autor: J.C.M.
ADV: CAMILA SOARES DA SILVA (OAB 17409/MS)
ADV: SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI FILHO (OAB 21047/MS)
Intimação da parte autora, da certidão de designação de audiência de fl. 55, a qual será realizada por plataforma de
videoconferência a ser informada futuramente. Informo que receberá o convite para participar da audiência, por e-mail ou
aplicativo de mensagens, até 15 (quinze) minutos de antes do início do ato e deverá acessar a sala assim que autorizado, pelo
computador ou aparelho celular, por meio de link a ser oportunamente encaminhado. Acaso as partes não tenham acesso a
internet e/ou equipamentos eletrônicos, em se tratando de representação processual por intermédio de advogado, o escritório
profissional deverá providenciar o necessário ao acesso, valendo-se de suas próprias instalações, a fim de possibilitar a
realização da audiência.
Processo 0803166-82.2019.8.12.0017 - Procedimento Comum Cível - Alienação Judicial
Autor: C.E.F.
ADV: DANILO BONO GARCIA (OAB 9420/MS)
ADV: GUSTAVO PAGLIARINI DE OLIVEIRA (OAB 8756/MS)
ADV: SUZILAINE BERTON CARDOSO (OAB 16334/MS)
ADV: CIBELE RODIGUES DOS SANTOS (OAB 17071/MS)
ADV: WALDEMIR RONALDO CORRÊA (OAB 10680/MS)
Intimação da parte autora, da r. decisão de fls. 52/53 e certidão de designação de audiência de fl. 55, a qual será realizada
por plataforma de videoconferência a ser informada futuramente. Informo que receberá o convite para participar da audiência,
por e-mail ou aplicativo de mensagens, até 15 (quinze) minutos de antes do início do ato e deverá acessar a sala assim
que autorizado, pelo computador ou aparelho celular, por meio de link a ser oportunamente encaminhado. Acaso as partes
não tenham acesso a internet e/ou equipamentos eletrônicos, em se tratando de representação processual por intermédio de
advogado, o escritório profissional deverá providenciar o necessário ao acesso, valendo-se de suas próprias instalações, a fim
de possibilitar a realização da audiência.

Vara Criminal de Nova Andradina
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800010-18.2021.8.12.0017 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Estupro
Reqte: F.C.B.
ADV: THIAGO ANTONIO DA COSTA (OAB 23339/MS)
Um situação bem característica da ausência de competência para a análise do pedido está na flagrante impossibilidade
de um juiz de primeiro grau reconhecer eventual excesso de prazo dos Tribunais Superiores, por exemplo. Calha registrar,
ademais, que a decisão do STF na SL n. 1395 HC n. 191836, apenas pontua que o Juízo competente deve ser instado. Deste
modo, não há qualquer óbice em que este juízo reconheça lhe carecer competência para conhecer do pedido. Em face disto,
com apoio no parecer ministerial, bem como considerando que o processo principal encontra-se em grau de recurso, já tendo
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exaurida a competência deste juízo, não conheço do pedido inicial. Intimem-se e extraia-se cópia desta decisão para os autos
principais. Após, arquive-se.

Juizado Especial Adjunto Cível de Nova Andradina
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE APARECIDA BIBERG DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE SOUZA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0800211-15.2018.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Joao Arvelino de Jesus ME - Reqdo: Gilberto Alvin Zoller -Fazenda Terra Rica e outro
ADV: DANILO BONO GARCIA (OAB 9420/MS)
ADV: JOSÉ ANTONIO VIEIRA (OAB 3828/MS)
ADV: GUSTAVO PAGLIARINI DE OLIVEIRA (OAB 8756/MS)
ADV: SUZILAINE BERTON CARDOSO (OAB 16334/MS)
ADV: CIBELE RODIGUES DOS SANTOS (OAB 17071/MS)
ADV: ALLAN FRANCISCO FARIAS COSTA (OAB 19079/MS)
ADV: WALDEMIR RONALDO CORRÊA (OAB 10680/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 12/02/2021 às 14:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador
com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e,
em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim,
deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio
utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de
estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na
audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido,
se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença
e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção
do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve
ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as
partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário
estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam
cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para
comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0800242-64.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Bruno Henrique Schreiner - ME
ADV: MAYARA ALMEIDA MILAN (OAB 20532/MS)
ADV: FERNANDA OLIVEIRA LINIA (OAB 17490/MS)
ADV: RAQUEL CANTON (OAB 9343B/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 48 e para participar da audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 05/02/2021 às 13:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0800638-41.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução
Reqte: Concordia Materiais para Construção Ltda EPP
ADV: ETIENE CÍNTIA FERREIRA CHAGAS (OAB 8697/MS)
ADV: REGINALDO TOMÉ DAS CHAGAS (OAB 21765/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 48 e para participar da audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 05/02/2021 às 14:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
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da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0801634-39.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Roberto Alves de Almeida - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: JEAN JUNIOR NUNES (OAB 14082/MS)
ADV: RUTE RAIMUNDO DA SILVA ALVES VIEIRA (OAB 21904/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 209 e para participar da audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 12/02/2021 às 15:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0802320-31.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Concordia Materiais para Construção Ltda Epp
ADV: ETIENE CÍNTIA FERREIRA CHAGAS (OAB 8697/MS)
ADV: REGINALDO TOMÉ DAS CHAGAS (OAB 21765/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 34 e para participar da audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 12/02/2021 às 14:45 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0802734-34.2017.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: A G de Souza Moveis e Eletrodomesticos - EPP (Bom Jesus)
ADV: MARYANGELA DANTAS DE OLIVEIRA (OAB 18444/MS)
Intimação da parte autora, das certidões negativas de pgs. 128 e 141, para, no prazo de 05(cinco) dias informar endereço
atualizado do requerido para fins de intimação da Audiência de Conciliação designada nos presentes autos, para o dia
02/02/2021 às 15:00 horas, nos termos da certidão cartorária de pgs. 140, para a qual fica o autor devidamente intimado, sob
pena de extinção e arquivamento do feito.
Processo 0803187-24.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: O. R. Jussani Nalin-EPP
ADV: MARYANGELA DANTAS DE OLIVEIRA (OAB 18444/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 29 e para participar da audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 05/02/2021 às 13:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
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Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0803561-74.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Reqte: Dona Elza Restaurante Ltda - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORREA MARTINS (OAB 8184A/MT)
ADV: THADEU GEOVANI SOUZA MODESTO DIAS (OAB 12565/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 29/01/2021 às 16:20 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador
com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/
primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e,
em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim,
deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio
utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de
estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na
audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido,
se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença
e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção
do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve
ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as
partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário
estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo. Ficam
cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação para
comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
Processo 0805321-58.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Paulo Sérgio da Silva - Reqda: Francisca Salete Silva - Paulo Maurilio da Silva
ADV: WILLIANS SIMOES GARBELINI (OAB 8639/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, da decisão de pgs. 236 e para participar da audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 29/01/2021 às 16:30 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho
celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.
tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas
as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua
sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante
mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som
e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou
recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995);
no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado
proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar
da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente
de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam
cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e
horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Ficam cientes ainda de que deverão trazer as testemunhas independentemente de intimação, ou caso queiram sua intimação
para comparecer em audiência, deverão apresentar em cartório o rol de testemunhas tempestivamente.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE APARECIDA BIBERG DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE SOUZA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2021
Processo 0800541-75.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Thainy Duarte de Souza -ME
ADV: THAINY DUARTE DE SOUZA (OAB 20491/MS)
Intimação da(s) parte(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, requerendo o que
de direito, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos serão arquivados.
Processo 0802906-05.2019.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Big Frios Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
ADV: THADEU GEOVANI SOUZA MODESTO DIAS (OAB 12565/MS)
ADV: GUILHERME RODRIGUES PEREIRA (OAB 19080/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se sobre as Informações de págs. 71-76, no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo os
atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0803598-04.2019.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial - Correção Monetária
Reqte: Maria Cleonice Belon de Aguiar
ADV: CLEONICE DA COSTA FARIAS SANTOS (OAB 6142B/MS)
Intimação da parte autora a manifestar-se sobre a juntada da Carta Precatória retro, no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo
os atos que lhe cabem para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE APARECIDA BIBERG DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE SOUZA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2021
Processo 0800054-71.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Quitação
Reqte: BJ Comércio de Peças, Serviços e Tranportes Ltda - ME - Reqdo: Transportes Rodoviários Tigrão Ltda Me
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ADV: JULIANA MARQUES DA SILVA (OAB 12182B/MS)
ADV: LIDIA DEBORA DE OLIVEIRA (OAB 9324/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/03/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800413-89.2018.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade
de Bens
Exeqte: Hidrauvale Sistemas Hidráulicos Ltda Me
ADV: JORGE LUIZ DA SILVA (OAB 38854/MG)
ADV: ALFREDO RODRIGUES ALVES SILVA (OAB 108620/MG)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 16/03/2021 às 13:10 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800423-65.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Quitação
Reqte: Big Frios Distribuidora de Alimentos Ltda - ME
ADV: GUILHERME RODRIGUES PEREIRA (OAB 19080/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 18/03/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0800767-80.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Nova Compressores Ltda - EPP
ADV: JESSICA GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 19197/MS)
ADV: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ (OAB 10425/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 13/04/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
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Processo 0801232-89.2019.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Exeqte: Geraldo Rodrigues de Oliveira - Exectdo: Custodio Caballero Alvares e outros
ADV: ALEXANDRE TELES FIGUEIREDO DE LIMA (OAB 17638/MS)
ADV: WELITTON FABIANO DA SILVA (OAB 19078/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 05/04/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801356-38.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Cenediesel Bombas Injetoras Ltda - ME
ADV: ELIZABETH DE SOUZA GIMENEZ (OAB 16853/MS)
ADV: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA (OAB 18433/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 18/02/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0801370-22.2020.8.12.0017 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda
Exeqte: JJ Comércio de Motos Ltda - ME
ADV: ELIVELTON FAGUNDES (OAB 25123/MS)
ADV: THADEU GEOVANI SOUZA MODESTO DIAS (OAB 12565/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 04/03/2021 às 13:10 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0802167-95.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Reqte: Leonardo Teodoro Silvério
ADV: ELIZABETH DE SOUZA GIMENEZ (OAB 16853/MS)
ADV: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA (OAB 18433/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 29/04/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
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da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0805615-13.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Catia Regina Cerezini Andrade - Eireli ME
ADV: NEIDE BARBADO (OAB 14805B/MS)
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
ADV: DANIELA HERNANDES MORETTI (OAB 6867/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 23/02/2021 às 13:15 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0805678-38.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Marlene Barbieri de Menez - ME
ADV: MÁRCIO PEREIRA COSTA FILHO (OAB 18163/MS)
ADV: RAQUEL CANTON (OAB 9343B/MS)
ADV: LUCAS NOGUEIRA LEMOS (OAB 11816/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 16/03/2021 às 13:00 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
Processo 0806450-98.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Diva Vieira dos Santos
ADV: WILLIANS SIMÕES GARBELINI (OAB 8639AMS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
para o dia 18/03/2021 às 13:20 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e
microfone devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde
estão disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no
botão ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE APARECIDA BIBERG DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE SOUZA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0803603-89.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Maria Julia de Oliveira Carmo
ADV: ALINE DE OLIVEIRA LIMA (OAB 19116/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da decisão de pgs. 44 e da designação de Audiência de Conciliação,
Instrução e Julgamento. Data e horário: 12/02/2021 às 15:15h. Advertências: 1) Caso o autor não compareça na audiência,
o feito será extinto e o autor condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I, c/c §2º da Lei nº
9.099/1995. 2) Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3) Em caso de não ser obtida a conciliação,
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deverá a parte Requerida oferecer resposta, escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas,
para prosseguimento com a instrução e julgamento; 4) A assistência por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é
obrigatória em ações com valor da causa superior a 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
Processo 0803781-38.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Mateus da Silva Floriano
ADV: GUSTAVO DE ARAUJO (OAB 25543/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da designação de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.
Data e horário: 08/02/2021 às 14:45h. Advertências: 1) Caso o autor não compareça na audiência, o feito será extinto e o autor
condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I, c/c §2º da Lei nº 9.099/1995. 2) Não comparecendo
o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da
convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3) Em caso de não ser obtida a conciliação, deverá a parte Requerida oferecer
resposta, escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas, para prosseguimento com a
instrução e julgamento; 4) A assistência por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é obrigatória em ações com valor da
causa superior a 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
Processo 0803925-12.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Marcia Barbosa
ADV: SEBASTIÃO ERNANDE CORREIA DE ARAÚJO (OAB 23606/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da designação de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.
Data e horário: 12/02/2021 às 13:30h. Advertências: 1) Caso o autor não compareça na audiência, o feito será extinto e o autor
condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I, c/c §2º da Lei nº 9.099/1995. 2) Não comparecendo
o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da
convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3) Em caso de não ser obtida a conciliação, deverá a parte Requerida oferecer
resposta, escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas, para prosseguimento com a
instrução e julgamento; 4) A assistência por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é obrigatória em ações com valor da
causa superior a 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
Processo 0803975-38.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro
Reqte: Wilson Fernandes Sena Junior
ADV: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR (OAB 12990/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da designação de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.
Data e horário: 08/02/2021 às 13:00h. Advertências: 1) Caso o autor não compareça na audiência, o feito será extinto e o autor
condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I, c/c §2º da Lei nº 9.099/1995. 2) Não comparecendo
o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da
convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3) Em caso de não ser obtida a conciliação, deverá a parte Requerida oferecer
resposta, escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas, para prosseguimento com a
instrução e julgamento; 4) A assistência por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é obrigatória em ações com valor da
causa superior a 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
Processo 0804534-29.2019.8.12.0017 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Suelen Cristine Lopes
ADV: JOCIANE LIMA (OAB 10070/MS)
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 21601A/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da decisão de pgs. 162/163 e da designação de Audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento. Data e horário: 08/02/2021 às 16:45h. Advertências: 1) Caso o autor não compareça na
audiência, o feito será extinto e o autor condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I, c/c §2º da
Lei nº 9.099/1995. 2) Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido
inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3) Em caso de não ser obtida a conciliação,
deverá a parte Requerida oferecer resposta, escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas,
para prosseguimento com a instrução e julgamento; 4) A assistência por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é
obrigatória em ações com valor da causa superior a 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
Processo 0804787-80.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Antonio José Soares Nunes
ADV: JEAN JUNIOR NUNES (OAB 14082/MS)
Intimação das partes, através de seus procuradores, da decisão de pgs. 25 e da designação de Audiência de Conciliação,
Instrução e Julgamento. Data e horário: 08/02/2021 às 15:15h. Advertências: 1) Caso o autor não compareça na audiência,
o feito será extinto e o autor condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I, c/c §2º da Lei nº
9.099/1995. 2) Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20, da Lei nº 9.099/95). 3) Em caso de não ser obtida a conciliação,
deverá a parte Requerida oferecer resposta, escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 03 testemunhas,
para prosseguimento com a instrução e julgamento; 4) A assistência por advogado(a) ou defensor(a) público(a) somente é
obrigatória em ações com valor da causa superior a 20 salários-mínimos (art. 9º da Lei nº 9.099/95).
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE APARECIDA BIBERG DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO DE SOUZA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0020/2021
Processo 0800639-26.2020.8.12.0017 - Embargos de Terceiro Cível - Perdas e Danos
Embargte: Marcos Alencar Holanda - Embargdo: Reginaldo Guilherme de Morais Marques
ADV: IVAN SANTOS CONSTANTINO JUNIOR (OAB 22597/MS)
ADV: NYEDA YURI SANTOS KIYOTA DAN (OAB 425424/SP)
ADV: THADEU GEOVANI SOUZA MODESTO DIAS (OAB 12565/MS)
Intimação das partes, nas pessoas dos seus representantes legais, que, a audiência assinalada para o dia 04/12/2020, às
13:30 horas foi REDESIGNADA para o dia 08/02/2021, às 14:00 horas.
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Processo 0802246-74.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
Autora: Deomar Aparecida da Silva - Réu: Banco BMG S/A
ADV: ADILSON REMELLI (OAB 17469/MS)
ADV: ALBERTO HARUO TAKAKI (OAB 356274/SP)
ADV: LUIZ FERNANDO APARECIDO GIMENES (OAB 345062/SP)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Intimação das partes, nas pessoas dos seus representantes legais, de que , a audiência assinalada para o dia 04/12/2020,
às 13:45 horas foi REDESIGNADA para o dia 08/02/2021, às 14:15 horas.
Processo 0802568-94.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Selma Cristina da Silva - Iara Caroline Budoia - Inayah Cristine Budoia - Reqda: SANESUL - Empresa de Saneamento
de Mato Grosso do Sul S.A. - Guilherme Henrique Santos Pereira - FiadPass: Adilson Pinto de Oliveira
ADV: TALITA GARCIA SOUZA SILVA (OAB 20699/MS)
ADV: UYARA ELIZA LOMBARDI ARRAIS (OAB 23675/MS)
ADV: THIAGO ANTONIO DA COSTA (OAB 23339/MS)
ADV: WILLIANS SIMOES GARBELINI (OAB 8639/MS)
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: JANES LAU PINI (OAB 3695/MS)
Intimação das partes, nas pessoas dos seus representantes legais, de que a audiência assinalada para o dia 04/12/2020, às
14:00 horas foi REDESIGNADA para o dia 08/02/2021, às 14:30 horas.
Processo 0802630-37.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Autora: Luana Cleia Corrêa Timotio - Réu: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: ALIRIO DE MOURA BARBOSA (OAB 3787/MS)
ADV: WILSON FERNANDES SENA JUNIOR (OAB 12990/MS)
Intimação das partes, nas pessoas dos seus representantes legais, de que a audiência assinalada para o dia 04/12/2020, às
14:45 horas foi REDESIGNADA para o dia 08/02/2021, às 13:15 horas.
Processo 0805033-76.2020.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Adair de Holanda Mendonça
ADV: KHALID SAMI RODRIGUES IBRAHIM (OAB 7633/MS)
ADV: DOUGLAS YANO MOREIRA DO CANTO (OAB 13080/MS)
ADV: LÈCIO GAVINHA LOPES JUNIOR (OAB 5570/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias informar endereço do segundo requerido para citação, sob pena
de extinção e arquivamento do feito. Fica ainda, intimado para participar da audiência de conciliação designada para o dia
09/02/2021 às 14:50 horas, a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone
devendo no dia e hora designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão
disponibilizados os links de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão
ao lado da vara em que sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados
e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à
audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria
devidamente carregada. Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará
em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer
ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei
9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por
empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão
da sala virtual (conciliação/instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão
conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada em gravação e ata no processo.

Paranaíba
1ª Vara Cível de Paranaíba
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000017-51.1995.8.12.0018 (018.95.000017-2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento /
Execução
Exectdo: Banco Bradesco S/A - Dalvo Rodrigues Borges e outro
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
“Vistos etc. 1. Proceda a serventia à evolução da classe deste autos para “cumprimento de sentença”. 2. Intime-se a parte
executada, através de seu advogado, via Diário da Justiça, ou pessoalmente por via postal com AR, se não tiver procurador
constituído nos autos ou se tiver decorrido 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, § 4º, do CPC), para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o julgado, sob pena da incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação (art. 523, § 1º, do CPC). Cientifique-se-a, ainda, de que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 3. Decorrido o prazo legal sem pagamento, arbitro honorários
advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo (art. 523, § 1º, do CPC). 4. Decorrido o prazo
assinalado no item 3, não havendo indicação de bens pelas partes, defiro a penhora on-line, em relação aos valores depositados
em nome do executado, em virtude de constituir procedimento que prefere às demais diligências.”
Processo 0002020-02.2020.8.12.0018 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: Wilton Azambuja Guimarães
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
Fica a parte interessada intimada a providenciar o pagamento das diligências que lhe cabem para expedição de mandado,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

533

devendo retirar a guia para depósito através do site do TJMS, pelo portal e-saj, devendo comprovar seu pagamento nos autos
no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que o documento de fls. 19 trata-se de AGENDAMENTO DE PAGAMENTO, inclusive para
data posterior ao vencimento da guia de recolhimento.
Processo 0800253-90.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Damião Gomes Cardoso - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: GIULIA MACHADO QUEIROZ (OAB 24674/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE, EM 10 DIAS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 124/129.
Processo 0800255-16.2014.8.12.0036 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Esmerinda Moreira Dos Santos
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
“opesadas as razões supra, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 04.02.2021, às 16:00 horas, ocasião
em que serão colhidos os depoimentos da parte autora (se possível - interditada) e das testemunhas arroladas, bem como
realizados os debates orais e proferida sentença, caso seja possível. Permanecendo o regime de teletrabalho, a audiência
deverá ser realizada pelo meio virtual, devendo as partes informarem os endereços eletrônicos (e-mail ou whatsapp), para envio
do link. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0801184-30.2019.8.12.0018 - Cumprimento Provisório de Sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Otavio de Melo Annibal - Valdeci Zeffiro - Alexandre Hilário Silvestre - Exectdo: Araúna Agroindustrial Ltda - Elcy
Laranjeira Soares Bassan - Marcello Bassan - Marcelo Bassan Júnior
ADV: VALDECI ZEFFIRO (OAB 144555/SP)
ADV: MARCELO BERTOLDO BARCHET (OAB 5665/MT)
ADV: ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET (OAB 7213/MT)
ADV: HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI (OAB 16635/MT)
ADV: ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE (OAB 181765/SP)
ADV: OTÁVIO DE MELO ANNIBAL (OAB 90703/SP)
Intimação da parte executada, pessoa de seus procuradores, acerca da penhora realizada os autos às fls. 94 para manifestarse, querendo.
Processo 0801277-56.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Karolaine Rezende de Souza - Réu: Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Celeiro Centro Oeste- Sicredi
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
ADV: MATEUS ROSSI MUNHOZ (OAB 23166/MS)
“E, por estar o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades a serem sanados, declaro o feito saneado. A controvérsia
instaurada nestes autos diz respeito: a) legalidade dos descontos efetuados sobre depósitos referentes ao auxílio emergencial
em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus; b) se era possível o requerido saber que os depósitos/
transferências eram referentes ao auxílio emergencial (houve transferência do valor do auxílio - do banco oficial, CEF, para a
conta corrente da autora em duas ocasiões R$ 250,00, no dia 17/04/20 e R$ 350,00, no dia 27/04/20); c) a existência e extensão
dos danos materiais (repetição de indébito) que a autora afirma ter sofrido e d) a ocorrência de quaisquer das circunstancias
que afastem a responsabilidade objetiva da requerida. Tratando-se de relação de consumo e tendo em vista as alegações da
autora e de sua indiscutível hipossuficiência técnica e econômica, inverto o ônus da prova em relação aos pontos controvertidos
“a” e “d”. Já no que tange aos demais pontos controvertidos, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito
e a parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, do CPC). Por conseguinte, entendo
que deve ser oportunizado às partes a produção de provas documentais. Destarte, concedo às partes o prazo de 15 (quinze)
dias para juntarem aos autos as provas documentais que entenderem pertinentes. Indefiro a produção de prova testemunhal,
pois o dano moral, nas relações de consumo se verifica in re ipsa (é presumido), decorrendo do próprio fato antijurídico. Por
força do disposto no §1º, do art. 357 do mencionado códex, intimem-se as partes, para que no prazo comum de 05 (cinco) dias
manifestem-se acerca da presente decisão, sob pena de tornar-se estável. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0801373-08.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Alienação Fiduciária
Autora: Mhykelyne Karla Muniz - Réu: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR (OAB 22495A/MS)
ADV: JULIANA SOUZA GUIATE (OAB 19799/MS)
ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)
ADV: EDISLAINE MATIAS DIAS (OAB 23037/MS)
ADV: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA (OAB 13947/MS)
“Aguarde-se o feito em arquivo provisório pelo prazo de seis meses ou até o julgamento da ação de busca e apreensão
nº 0803476-85.2019.8.12.0018, o que ocorrer primeiro. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifeste-se, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se.”
Processo 0801530-44.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Imissão na Posse
Autor: Bras Antonio Ovidio - Maria Cristina de Queiroz Ovídio - César Júnior de Brito - Réu: Vitório Morimoto - Julia Chigueko
Morimoto
ADV: ROGER QUEIROZ RODRIGUES (OAB 6725/MS)
ADV: JOSÉ PERICLES DE OLIVEIRA (OAB 8859/MS)
ADV: BRUNA QUEIROZ DINIZ (OAB 13388/MS)
ADV: AILTON LUCIANO DOS SANTOS (OAB 4105/MS)
Ficam as partes por meio de seus procuradores devidamente intimados para que especificaquem as provas que pretendem
produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando sua ecessidade, ciente de que o silêncio implicará em julgamento antecipado
do feito.
Processo 0801541-73.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autora: Sueli Amancio Queiroz Mariano - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: CECILIA ASSIS DE PAULA ROSSI (OAB 21882/MS)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação juntada nos autos,
querendo.
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Processo 0801578-71.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Recebimento de bolsa
de estudos
Autor: Paulo Henrique Aragão
ADV: ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA OLANDA (OAB 8951/MS)
Fica o autor intimado acerca da sentença de f. 190 (parte final) a seguir transcrita: “Ante o exposto, julgo extinto o processo,
com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas, nos termos do artigo 24, I, da Lei Estadual n. 3.779/2009. Os honorários
sucumbenciais foram incluídos no valor requisitado, conforme extrato de f. 189. Considerando que o alvará já foi expedido,
certifique-se o trânsito em julgado da presente sentença, face a ausência de interesse recursal. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0801835-96.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Adicional por Tempo de
Serviço
Exeqte: Osvaldo Baldoino de Paiva - Exectdo: Município de Paranaíba - Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Paranaíba - Previm
ADV: REDVAGUINER GARCIA DE SOUZA (OAB 17198/MS)
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
Fica a parte autora intimada acerca do despacho de fls. 352 (parte final) a seguir transcrito: “Vistos etc. Considerando que
a parte impugnante cumpriu com o ônus da impugnação especificada, trazendo aos autos, inclusive, documentos e planilha de
cálculo para indicar o alegado excesso de execução, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência ao objeto da demanda, sob pena de indeferimento.
Intimem-se.”
Processo 0801917-64.2017.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Arrendamento Rural
Reqte: Duarte Gonçalves de Castro - Réu: Lenito Faustino Dias
ADV: RENATA DE PAULA ZAQUEO (OAB 24249/MS)
ADV: DELAINE OLIVEIRA SOUTO PRATES (OAB 13621B/MS)
ADV: BRUNO AUGUSTO PASIAN CATOLINO (OAB 14826/MS)
“Vistos etc. Manifeste-se a parte contrária quanto ao teor da petição de fls. 267/269 e documentos que a acompanham, no
prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.”
Processo 0801936-12.2013.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Prestação de Alimentos
Exeqte: H.C.S.D.C. - Exectdo: A.D.C.
ADV: DIEGO FERNANDES BESERRA DE BRITO (OAB 19169/MS)
ADV: DENISE CORREA DA COSTA MACHADO BEZERRA (OAB 10170/MS)
ADV: RILKER DUTRA DE OLIVEIRA (OAB 11605A/MS)
Fica a parte autora por meio de seus procuradores devidamente intimados para no prazo de quinze dias, manifestar-se
acerca da certidão do oficial de justiça, requerendo o que de direito.
Processo 0802125-43.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Junio da Silva Ismael
ADV: GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES (OAB 20714/MS)
ADV: FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA (OAB 25075/MS)
Tópico final da r. decisão de fls 128/130 a seguir transcrita: “ Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo réu e
determino o imediato e integral cumprimento da decisão de fls. 58/60. Às providências.
Processo 0802134-73.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Alimentação
Autora: Patricia Renata Soares Terci - Réu: Município de Paranaíba
ADV: ALAN CANDIDO DA SILVA (OAB 7865/MS)
Fica a parte autora intimada acerca da sentença de fls. 156 (parte final) a seguir transcrita: “Ante o exposto, julgo extinto
o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas, nos termos do artigo 24, I, da Lei Estadual n. 3.779/2009.
Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor requisitado, conforme extrato de f. 155. Considerando que o alvará já
foi expedido, certifique-se o trânsito em julgado da presente sentença, face a ausência de interesse recursal. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0802220-73.2020.8.12.0018 - Interdição - Nomeação
Reqte: Antonio Martins
ADV: ESTER TIAGO DE QUEIROZ MARTINS (OAB 23164/MS)
Fica a parte autora por meio de sua procuradora devidamente intimada para no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da
certidão do oficial de justiça, requerendo o que de direito.
Processo 0802406-96.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Urgência
Autor: Nivaldo Barbosa de Freitas - Réu: Município de Paranaíba - Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: LINCON PINHÉ LEAL DE QUEIROZ (OAB 12976/MS)
Intimação para especificar as provas que deseja produzir, justificando a eficácia e pertinência das mesmas, sob pena de
indeferimento.
Processo 0802705-78.2017.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Subsídios
Exeqte: Solange de Souto - Exectdo: Município de Paranaíba
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: LILIANE SOCORRO DE CASTRO (OAB 18599A/MS)
ADV: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA (OAB 15688/MS)
ADV: NAIANE VIEIRA GARCIA (OAB 20493/MS)
ADV: TAÍS FARIA SERAGUCI (OAB 20715/MS)
Fica a parte impugnante intimada acerca do despacho de fls. 467 a seguir transcrito: “Vistos etc. Faculto à parte impugnante,
o prazo de 10 (dez) dias, para que cumpra o disposto no §2º do artigo 535, do CPC, apresentando planilha de cálculo contendo
o valor total que entende devido, sob pena de eventual causação de prejuízo ao erário, devendo a Fazenda Pública agir com a
máxima diligência em se tratando de verbas públicas. Intimem-se. Cumpra-se.”
Processo 0802809-02.2019.8.12.0018 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Honorários Advocatícios
em Execução Contra a Fazenda Pública
Autor: Queiroz Arantes Advogados Associados - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: FRANCIS NEFFE QUEIROZ ARANTES (OAB 15686/MS)
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Intimação para providenciar o cadastramento dos seus dados bancários e NIT no site do Tribunal de Justiça de MS
(Precatórios) para que seja possível a expedição do alvará de levantamento, via sistema SAPRE.
Processo 0803021-57.2018.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Produtividade
Autora: Brasilina Anselmo Dutra - Réu: Município de Paranaíba
ADV: REDVAGUINER GARCIA DE SOUZA (OAB 17198/MS)
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
Fica a parte autora intimada acerca do despacho de f. 676 a seguir transcrito: “Intime-se as parte para que, no prazo de
15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a decisão da turma recursal, requerendo o que de direito. Decorrido o prazo assinalado,
certifique-se e venham conclusos. Cumpra-se.”
Processo 0803073-82.2020.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Causas Supervenientes
à Sentença
Exeqte: Regina Alves de Oliveira - Exectdo: Município de Paranaíba
ADV: GEORGE ROBERTO BUZETI (OAB 10039O/MT)
Intimação da exequente para manifesta-se, em 05 (cinco) dias, acerca da petição de fls. 21/23.
Processo 0803171-67.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Geni Maria Aparecida de Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
“Considerando que é dever da parte e de seu procurador proceder com lealdade e boa-fé, e que a juntada de comprovante
de endereço e procuração atualizada não acarreta nenhum ônus à parte autora, mas, ao contrário, legitima sua ação; Intimese-a para que, sob pena de indeferimento, emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, acostando aos autos comprovante de
sua residência,podendo para tal mister juntar comprovante de água, energia, telefone, contrato de locação ou qualquer outro
documento que esteja em seu nome, haja vista que o de fl. 24 não é suficiente para tal mister. No mesmo prazo, deverá juntar
instrumento de procuração atualizado e específico para litigar contra essa instituição financeira, porquanto é necessário que ele
tome ciência da quantidade de feitos que tramita em seu nome e em face de quem ele está litigando.”
Processo 0803188-06.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Rodrigues da Silva Lopes
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
“Vistos, etc. Analisando os documentos acostados aos autos, observo que a autora é pessoa analfabeta, de sorte que sua
representação processual não se encontra regular. Tratando-se de pressuposto necessário à validade e regularidade da relação
processual e, ainda, matéria de ordem pública, sua regularização deve ser exigida de ofício pelo magistrado, sob pena de
extinção do feito. Assim sendo, faculto à parte autora, o prazo de 10 (dez) dias, para que complete a inicial, juntando os autos
procuração pública, sob pena de indeferimento. Ademais, na mesma oportunidade manifeste-se sobre a suspeita de repetição
com os autos nº: 0803190-73.2020.8.12.0018. Intime-se.”
Processo 0803192-43.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria Rodrigues da Silva Lopes
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
“Vistos, etc. Analisando os documentos acostados aos autos, observo que a autora é pessoa analfabeta, de sorte que sua
representação processual não se encontra regular. Tratando-se de pressuposto necessário à validade e regularidade da relação
processual e, ainda, matéria de ordem pública, sua regularização deve ser exigida de ofício pelo magistrado, sob pena de
extinção do feito. Assim sendo, faculto à parte autora, o prazo de 10 (dez) dias, para que complete a inicial, juntando os autos
procuração pública, sob pena de indeferimento. Ademais, na mesma oportunidade manifeste-se sobre a suspeita de repetição
com os autos nº: 0803887-31.2019.8.12.0018.”
Processo 0803212-34.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Autora: Sueli Dias da Silva Kumagawa - Réu: Cassems - Caixa de assistência dos Servidores do Estado de MS
ADV: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 16371/MS)
ADV: TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA (OAB 15630/MS)
ADV: THIAGO SIENA DE BALARDI (OAB 12982/MS)
Fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação juntada nos autos,
querendo.
Processo 0803287-73.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Itamar Dionisio Galçalves
ADV: GIULIA MACHADO QUEIROZ (OAB 24674/MS)
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
Fica a parte autora por meio de seu (a) procurador (a) devidamente intimado para no prazo de quinze dias, manifestar-se
acerca da contestação e documentos apresentados.
Processo 0803311-04.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Valdecir Santos Gameleira - Réu: Município de Paranaíba
ADV: DENISE CORREA DA COSTA MACHADO BEZERRA (OAB 10170/MS)
Fica o requerente intimado acerca do despacho de fls. 24 a seguir transcrito: “Vistos etc. Defiro a Justiça Gratuita. Considerando
que a parte requerida não costuma transacionar sobre a matéria discutida nestes autos, bem como a Recomendação n° 01/2016
do Conselho Superior da Magistratura, dispenso a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se o Requerido
para que apresente resposta no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 c/c 183 do CPC. Apresentada a contestação,
intime-se a parte autora, através de seu advogado, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova
conclusão. Em seguida, intimem-se as partes para que em 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir,
justificando a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento. Cite-se. Intime-se. Oportunamente, retornem.”
Processo 0803320-97.2019.8.12.0018 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Jonivaldo Aparecido Ferreira - Réu: Damião Martins Ferreira
ADV: MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA FACIN (OAB 254342/SP)
ADV: MARIA DE FÁTIMA RAMOS SANTOS (OAB 16026/MS)
Fica o autor intimado para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação juntada nos autos, querendo.
Processo 0803358-75.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autora: Sanndy Maria Gonçalves Galdino - Réu: Município de Paranaíba
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
ADV: REDVAGUINER GARCIA DE SOUZA (OAB 17198/MS)
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Fica a parte autora intimada acerca do despacho de f. 182 a seguir transcrito: “Vistos etc. Defiro a Justiça Gratuita.
Considerando que a parte requerida não costuma transacionar sobre a matéria discutida nestes autos, bem como a
Recomendação n° 01/2016 do Conselho Superior da Magistratura, dispenso a audiência de conciliação prevista no artigo 334
do CPC. Cite-se o Requerido para que apresente resposta no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 c/c 183 do CPC.
Apresentada a contestação, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze)
dias, independente de nova conclusão. Em seguida, intimem-se as partes para que em 10 (dez) dias especifiquem as provas
que pretendem produzir, justificando a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento. Cite-se. Intime-se. Oportunamente,
retornem.”
Processo 0803415-93.2020.8.12.0018 - Mandado de Segurança Cível - Índice da Alíquota
Imptte: Algar Telecom S/A. e outros
ADV: ROSÍRIS PAULA CEREZZE VOGAS (OAB 96702/MG)
Intimação do(a) autor/requerido para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o
boleto ser emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária.
Processo 0803627-22.2017.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Adicional por Tempo de Serviço
Exeqte: Aparecida Vilma de Souza Morais - Exectdo: Município de Paranaíba
ADV: JOCIR SOUTO DE MORAES (OAB 7280/MS)
ADV: LUIZ RICARDO ROSSI DA CRUZ (OAB 19263/MS)
ADV: SINDOLEY LUIZ DE SOUZA MORAIS (OAB 14350/MS)
Fica a parte autora intimada acerca do despacho de f. 241 a seguir transcrito: “Vistos etc. Intime-se a parte exequente
pessoalmente, por carta com aviso de recebimento em mão própria, para que promova as diligências que lhe cabem, de forma
a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos exatos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do
CPC. Cumpra-se.”
Processo 0803905-18.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0801180-56.2020.8.12.0018) - Cumprimento Provisório
de Decisão - Internação compulsória
Exeqte: Silvana Nadir Garcia Machado
ADV: FRANCIS NEFFE QUEIROZ ARANTES (OAB 15686/MS)
Fica a parte autora por meio de seus procuradores devidamente intimada para no prazo de dez (10) dias para prestação de
contas.
Processo 0803984-02.2017.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: Adrieli Faustino Santos - Exectdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: DANIELE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 19496/MS)
ADV: TAÍS FARIA SERAGUCI (OAB 20715/MS)
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA (OAB 15688/MS)
ADV: LILIANE SOCORRO DE CASTRO (OAB 18599A/MS)
“Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reconhecer o excesso de execução,
bem como reconhecer que a atualização monetária deve ser apurada pelo critério de “mês cheio”. Considerando que o valor
do débito exequendo já foi depositado e, inclusive, levantado pela parte exequente/impugnada (fls. 187/189), julgo EXTINTA a
presente ação, o que faço com esteio no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente/impugnada
ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil
reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, consoante determina o art. 98, § 3º, do
mesmo estatuto. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registrese. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0804652-36.2018.8.12.0018 - Tutela Antecipada Antecedente - Sustação/Alteração de Leilão
Reqte: Joao Carlos Ferraz e outro
ADV: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES (OAB 2679/MS)
“Vistos etc. Indefiro pedido de fl. 355, uma vez que ainda não apreciada a exceção de pré-executividade proposta pela
executada, ora requerente, Tania Aparecida Alves Ferraz. Indefiro, ainda, a renovação do pedido de tutela antecipada, efetuada
nos mesmos termos da inicial, pelas razões já explicitadas na decisão de fls. 238/242 e que, diferentemente do que afirmou a
parte requerente, não foi apreciada em sede recursal ante a homologação da desistência do prosseguimento do recurso retro
mencionado (fl. 346). No mais, aguarde-se em arquivo provisório a decisão sobre a exceção de pré-executividade interposta
nos autos n. 0000029-94.1997.8.12.0018 (autos principais), ante a existência de prejudicialidade externa arguida pelos próprios
requerentes (fl. 349). Intimem-se. Cumpra-se.”

2ª Vara Cível de Paranaíba
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000166-37.2001.8.12.0018 (018.01.000166-0) - Cumprimento de sentença - Bancários
Exeqte: BB-Administradora de Cartões de Crédito S/A e outro - Exectdo: Job Souto Silva - TerIntCer: Ativos S.A - Sissi Faria
Souto
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
ADV: KASSYA DAYANE FRAGA DOMINGUES (OAB 15977/MS)
ADV: DAIANA PAULA NONATO FREIRE (OAB 24255A/MS)
Manifestar-se sobre ofício de f. 639/641 e AR negativo de f. 642, no prazo de 15 dias.
Processo 0000590-49.2019.8.12.0018 - Cumprimento Provisório de Decisão - Espécies de Contratos
Exeqte: Paulo Cesar da Silva Queiroz - Adejunior Genuino - Exectdo: Total S/A - Mauro Suaiden - Geraldo Antonio Prearo TerIntCer: Marfrig Global Foods S.A.
ADV: ADEJUNIOR GENUINO (OAB 14658/MS)
ADV: PAULO CESAR DA SILVA QUEIROZ (OAB 3647/MS)
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Vistos etc. Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a petição de f. 318/322 e documentos que a acompanham,
no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos para deliberação. Cumpra-se.
Processo 0001646-50.2001.8.12.0018 (018.01.001646-2) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Itael Luis Scurciatto - Exectdo: Geraldo Ferreira da Silva - TerIntCer: Hamilton Cáceres
ADV: ADEMAR MANSOR FILHO (OAB 168336/SP)
Vistos etc. A certidão para levantamento da constrição incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 18.598 do SRI local
já foi expedida por este juízo, consoante se observa à f. 389. Dê-se ciência ao terceiro interessado e remetam-se os autos ao
arquivo, com as anotações e baixas e necessárias. Às providências.
Processo 0002470-57.2011.8.12.0018 (018.11.002470-0) - Cumprimento de sentença
Reqte: Lucas Gonçalves da Silva - Reqdo: Itaú Seguros SA.
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: RAONI GUIMARÃES (OAB 014.363/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA (OAB 11180/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: FREDSON FREITAS DA COSTA (OAB 9259/MS)
ADV: LUCIANA VERISSIMO GONCALVES (OAB 8270/MS)
Com a juntada do cálculo judicial, intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Processo 0002848-81.2009.8.12.0018 (018.09.002848-9) - Cumprimento de sentença - Reconhecimento / Dissolução
Reqte: M.E.S. - Reqdo: O.F.S.
ADV: KASLA GARCIA GOMES TIAGO DE SOUZA (OAB 8226/MS)
ADV: IOLANDA SEBASTINA DE JESUS DOS REIS (OAB 17837/MS)
ADV: EDU MARIANO DE SOUZA JUNIOR (OAB 11664B/MS)
ADV: DANIEL MARTINS FERREIRA NETO (OAB 11141/MS)
Intimar a parte exequente para recolher as diligências necessárias para expedição de mandado de remoção e entrega do
bem adjudicado à f. 673, no prazo de 15 dias.
Processo 0800038-22.2017.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário
Exeqte: Simar Pereira da Silva
ADV: CLAUDENIR CÂNDIDO DA SILVA (OAB 15717/MS)
ADV: CLAUDEVANO CÂNDIDO DA SILVA (OAB 18187/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 295. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800172-15.2018.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Alimentação
Exeqte: Município de Paranaíba - Exectdo: Antonio Marcos Ferreira da Silva
ADV: DANIELA PERES CAROSIO (OAB 17087/MS)
ADV: RUTH MARCELA SOUZA FERREIRA (OAB 11180/MS)
Diante do exposto, declaro extinto o presente processo, com fulcro no artigo 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Sem custas, eis que incabíveis na espécie. Sem honorários para esta fase processual, visto que não houve execução forçado.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprase.
Processo 0800180-21.2020.8.12.0018 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Adriana Moreira da Silva Ferreira - Herdeiro: André Brasil Alves Ferreira - Andréia Brasil Alves Ferreira - Maria Odete
Elias Moura - Adriana Santana Ferreira
ADV: NOEL DA SILVA SANTOS (OAB 319428/SP)
ADV: ELIZANGELA MACEDO DE JESUS (OAB 23165/MS)
ADV: FLÁVIO HENRIQUE VICENTE (OAB 12154A/MS)
ADV: JOSIANE CARNEIRO NUNES (OAB 14335A/MS)
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada às f. 88/92, para o fim de: a) determinar a exclusão
do imóvel de matrícula 23.546 do SRI local das primeiras declarações; b) indeferir a inclusão do imóvel matrícula nº 31.800 do
SRI local neste inventário, remetendo as partes às vias ordinárias; c) determinar a colação da importância de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) recebido pela herdeira Adriana Moreira da Silva Ferreira. Preclusas as vias impugnativas, intime-se o
inventariante para retificar as primeiras declarações, com observância da presente decisão. Oportunamente, retornem conclusos
para deliberação. Às providências.
Processo 0800234-21.2019.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios
em Execução Contra a Fazenda Pública
Exeqte: Taiz Cristina Pereira da Silva Xavier - Exectdo: Município de Paranaíba
ADV: TAIZ CRISTINA PEREIRA DA SILVA XAVIER (OAB 17532/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 70. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800415-90.2017.8.12.0018 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Reconhecimento /
Dissolução
Autor: M.F.D. - Ré: D.F.A.A.
ADV: LILIANE SOCORRO DE CASTRO (OAB 18599A/MS)
ADV: TAÍS FARIA SERAGUCI (OAB 20715/MS)
ADV: DANIELE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 19496/MS)
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA (OAB 15688/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
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Vistos etc. Intime-se a parte autora pessoalmente, por carta com aviso de recebimento em mão própria, para que promova
as diligências que lhe cabem, de forma a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos exatos
termos do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Às providências.
Processo 0800459-75.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Alimentação
Exeqte: Marnei Marcelo Machado
ADV: TAIZ CRISTINA PEREIRA DA SILVA XAVIER (OAB 17532/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC.
Sem custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no
valor requisitado, conforme certidão de f. *. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800632-36.2017.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Aposentadoria por
Invalidez
Exeqte: Jose Aparecido Gonçalves
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
ADV: ROBSON CARDOSO DE CARVALHO (OAB 11908/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 281. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800638-38.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Lourisvaldo Joaquim da Silva - Réu: Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda.
ADV: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 15239A/MS)
Vistos etc. Sobre os documentos anexados aos autos às f. 202/204, diga a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante
determina o artigo 437, § 1º, do CPC. Após, retornem conclusos para deliberação. Às providências.
Processo 0800726-76.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Reqte: F.S.C. - Reqda: J.P.M.S. - Réu: A.S. - J.P.S.M.
ADV: CYNTIA CAMILA DA SILVA SANTOS (OAB 25074/MS)
ADV: NATALIA CRISTINA COSTA VILELA (OAB 53970/GO)
Vistos etc. Traslade-se para o presente feito cópia da sentença proferida nos autos n. 0900016-64.2020.8.12.0018, pelo juízo
da 1ª Vara Cível local. Após, intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Na sequência,
abra-se vista dos autos ao Ministério Público, por 30 (trinta) dias, e retornem conclusos para deliberação. Às providências.
Processo 0800854-96.2020.8.12.0018 - Mandado de Segurança Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Imptte: Eduardo Esterlai Durao
ADV: DANIELA PERES CAROSIO (OAB 17087/MS)
Ficam as partes cientes do retorno dos autos e, em nada sendo requerido em 15 dias o processo será arquivado.
Processo 0801000-40.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Robson Jesus da Silva - Reqdo: Município de Paranaíba
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de declarar a nulidade do Decreto Municipal n. 16/2016,
exclusivamente no tocante à redução da remuneração da parte autora, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença
salarial de R$ 5.091,03 (cinco mil e noventa e um reais e três centavos) apurado pelo autor, referente ao período de 01/03/2016
a 31/12/2016 (f. 145). Os valores atrasados, a serem apurados em futura liquidação de sentença, deverão ser pagos corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, na forma
do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com observância do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4425 e 4357.
Sem custas, nos termos do art. 24 da Lei Estadual 3779/2009. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC. Resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sentença não sujeita a reexame
necessário. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se com as anotações e
baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0801032-45.2020.8.12.0018 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Autora: A.C.R.
ADV: WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO (OAB 17408/MS)
Vistos etc. Intime-se a parte autora para comprovar documentalmente nos autos que os serviços prestados pelo registro de
imóveis local não está funcionando normalmente, conforme alegado às f. 38/39, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem
conclusos para deliberação. Cumpra-se.
Processo 0801204-55.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Auxílio-Doença
Previdenciário
Exeqte: Sandra Carvalho Santana Queiroz
ADV: VANDIR JOSÉ ANICETO LIMA (OAB 220713/SP)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 196. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0801308-47.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Adicional por Tempo de
Serviço
Exeqte: Irani Aparecida Ferreira de Freitas - Exectdo: Município de Paranaíba
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
Vistos etc. Ante o teor da certidão de f. 324, NÃO CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que
intempestiva. Cumpra-se integralmente a decisão de f. 293/295. Às providências.
Processo 0801370-24.2017.8.12.0018 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Bradesco Consórcio S/A
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 7623A/MS)
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que faço com fincas no art. 485, inc.
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IV, do CPC. Custas pelo autor, se houver. Sem condenação em honorários, eis que o réu sequer foi citado. Oportunamente,
arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0801529-59.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0801611-37.2013.8.12.0018) - Embargos de Terceiro
Cível - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Talita Paula Burkert de Moraes Emple
ADV: LETICIA MARA PEREIRA SILVA (OAB 194803/SP)
ADV: SILVIA LEIKO NOMIZO (OAB 13627A/MS)
ADV: HEVERTON DEL ARMELINO (OAB 153038/SP)
Vistos etc. Ante o teor do documento de f. 185/189, afasto a impugnação apresentada pelos embargados e mantenho os
benefícios da justiça gratuita concedidos à embargante. Por outro lado, de uma análise superficial dos autos verifica-se que o
valor atribuído à causa, não condiz com os benefícios econômicos almejados pela embargante, consoante se extrai da inicial, de
modo que a impugnação ao valor da causa deve ser acolhida. Conforme preceitua o artigo 292, inciso II, do Código de Processo
Civil, o valor da causa deve observar o montante em discussão da demanda, ou seja, o valor da meação do imóvel em questão
e não o valor total do bem. Ante o exposto, determino a intimação da parte embargante para que emende a inicial, no prazo de
15 (quinze) dias, corrigindo o valor atribuído inicialmente à causa Sem prejuízo, considerando a alegação de impenhorabilidade,
nos termos do artigo 370 do CPC, determino a expedição de carta precatória para constatação de quem são os atuais ocupantes
do bem imóvel descrito na prefacial. Às providências.
Processo 0801611-37.2013.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: Maria Letícia Cocito Araujo Garcia - Samuel Garcia Alonso Filho - Exectdo: Rinnovare Industria e Comercio de
Esquadrias Ltda - EPP - Adriano Othon Emple - Elias Pinheiro Ribeiro - Interesdo.: Tarraf Empreendimentos e Negócios Ltda
ADV: SILVIA LEIKO NOMIZO (OAB 13627A/MS)
ADV: HEVERTON DEL ARMELINO (OAB 153038/SP)
ADV: LETICIA MARA PEREIRA SILVA (OAB 194803/SP)
Ante o teor da manifestação de f. 1089/1091, aplico à parte executada a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do
CPC, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução. No mais, intime-se a executada, por meio de seu
procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens à penhora, sob pena de nova incidência da multa prevista no
artigo 774, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e venham conclusos para deliberação. Às
providências.
Processo 0801729-66.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0800751-60.2018.8.12.0018) - Liquidação Provisória de
Sentença pelo Procedimento Comum - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Reqte: Helio Madson Correa Prates
ADV: HELIO MADSON CORREA PRATES (OAB 21136/MS)
intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito relativo à
condenação homologada e aos honorários advocatícios arbitrados nesta decisão.
Processo 0801813-67.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0805097-20.2019.8.12.0018) - Embargos à Execução
Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Banco Bradesco S/A - Embargdo: Município de Paranaíba
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Diante da manifestação de f. 58 e certidão de f. 60, dou por encerrada a instrução e determino a intimação das partes, por
intermédio de seus advogados, para ofertarem alegações finais, na forma de memoriais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Após, venham conclusos para sentença. Às providências.
Processo 0801968-70.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0802469-58.2019.8.12.0018) - Cumprimento de Sentença
de Obrigação de Prestar Alimentos - Alimentos
Exeqte: K.A.F.H. - Exectdo: S.F.S.
ADV: LILIANE SOCORRO DE CASTRO (OAB 18599/MS)
Sobre a petição de f. 71/73 e documentos que a acompanham, diga a parte exequente, no prazo de 03 (três) dias. I. Cumprase.
Processo 0802002-16.2018.8.12.0018 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Santander (Brasil) S.A. - Réu: Eduardo Henrique Tiago Soares
ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 12178A/MS)
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
Vistos etc. Ante o teor da certidão de f. 187, aplico à parte executada a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do
CPC, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução. Outrossim, intime-se a parte exequente para indicar
bens de propriedade da executada passíveis de penhora e planilha atualizada de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena suspensão da execução. Às providências.
Processo 0802024-40.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor: Pedro Vithor Garcia Souza Silva
ADV: ARTHUR JENSON BERETTA (OAB 15069/MS)
- Fica a parte autora intimada a apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias.
Processo 0802139-95.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Adicional por Tempo de
Serviço
Exeqte: Pedro Ferreira de Lima
ADV: ALAN CANDIDO DA SILVA (OAB 7865/MS)
intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito relativo à
condenação homologada e aos honorários advocatícios arbitrados nesta decisão.
Processo 0802177-10.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Aposentadoria por
Invalidez
Exeqte: Raquel Geralda do Carmo
ADV: TAÍS FARIA SERAGUCI (OAB 20715/MS)
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 167. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo 0802318-29.2018.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Produtividade
Autora: Evanir Gonçalves de Moraes
ADV: REDVAGUINER GARCIA DE SOUZA (OAB 17198/MS)
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito relativo à
condenação homologada e aos honorários advocatícios arbitrados nesta decisão.
Processo 0802343-08.2019.8.12.0018 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: N.A. - Réu: R.A.M.C.
ADV: DIEGO FERNANDES BESERRA DE BRITO (OAB 19169/MS)
ADV: VANESSA GOUVEIA BARBOSA (OAB 22379/MS)
ADV: DAIANA MOURA STREGE (OAB 13620/AM)
ADV: MARCOS ANTÔNIO MOREIRA FERRAZ (OAB 11390/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTO o presente feito em relação ao pedido de ressarcimento dos gastos efetuados
pela genitora do autor, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, hei por
bem JULGAR PROCEDENTE o pedido de alimentos lançado na inicial, para o fim de condenar o réu ao pagamento de pensão
alimentícia ao autor Noah Arantes no valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo
que o valor dos alimentos deverá ser reajustado na mesma data e percentuais que o salário mínimo e ser pago todo mês, a
partir da intimação da presente sentença, mantido o valor arbitrado a título de alimentos provisórios durante a vigência das
decisões de f. 13 e 59 (art. 13, § 3º, Lei 5.478/68). Ante a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento
de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, os quais, atento ao que determina o art. 85, § 2º, do CPC,
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de tais verbas da parte autora, ante os benefícios
da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0802450-18.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0804876-08.2017.8.12.0018) - Liquidação por
Arbitramento - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Autor: Helio Madson Correa Prates - Réu: Município de Paranaíba
ADV: HELIO MADSON CORREA PRATES (OAB 21136/MS)
Vistos etc. Intime-se a parte autora pessoalmente, por carta com aviso de recebimento em mão própria, para que promova
as diligências que lhe cabem, de forma a dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos exatos
termos do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Às providências.
Processo 0802529-65.2018.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Produtividade
Autora: Cleuza Souza da Silva
ADV: REDVAGUINER GARCIA DE SOUZA (OAB 17198/MS)
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de f. 621/622. Considerando que o valor relativo à condenação restou apurado
em R$ 17.143,99 (dezessete mil e cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), hei por bem ARBITRAR os
honorários advocatícios devidos nesta ação em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º,
inc. I, do CPC. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Preclusa a presente decisão, promova a serventia
à evolução da classe dos autos para “cumprimento de sentença contra a fazenda pública”. Em seguida, intime-se a parte
exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito relativo à condenação homologada e
aos honorários advocatícios arbitrados nesta decisão. Após, intime-se a parte executada, por meio de seu procurador, para,
querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC. Tratando-se de valor sujeito
à expedição de RPV, arbitro honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (art.
85, §§ 3º e 7º, do CPC). Não havendo impugnação, determino a expedição de precatório ou RPV, conforme o caso, incluindose os honorários arbitrados nesta decisão. Cumprida a determinação retro, aguarde-se o pagamento em arquivo provisório.
Comprovado o pagamento do valor requisitado, venham conclusos para extinção. Às providências.
Processo 0802576-73.2017.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Subsídios
Autora: Andressa Rosa Cabral Ribeiro
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA (OAB 15688/MS)
ADV: LILIANE SOCORRO DE CASTRO (OAB 18599A/MS)
ADV: TAÍS FARIA SERAGUCI (OAB 20715/MS)
ADV: NAIANE VIEIRA GARCIA (OAB 20493/MS)
ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito relativo à
condenação homologada e aos honorários advocatícios arbitrados nesta decisão.
Processo 0802652-63.2018.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Produtividade
Autor: Belini Paula Rossi
ADV: CECILIA ASSIS DE PAULA ROSSI (OAB 21882/MS)
Feitas tais considerações, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para o fim único de corrigir o erro material
supracitado, dando-lhe a seguinte redação ao seu dispositivo: “Assim ACOLHO a impugnação ofertada pelo executado às f.
1150/1151 e HOMOLOGO a planilha de cálculos apresentada às f. 1152/1154.”. Providencie a serventia as anotações devidas.
Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0802758-25.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Aposentadoria por
Invalidez
Exeqte: Fabiana Delbone de Souza
ADV: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 119377/SP)
ADV: MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI (OAB 14915A/MS)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 216. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0802823-59.2014.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Iromar dos Reis Pereira - Exectdo: Município de Paranaíba
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ADV: MARIA APARECIDA GONCALVES PIMENTEL (OAB 6000/MS)
ADV: ALCIONE APARECIDA ALMEIDA ANDRADE (OAB 301556/SP)
ADV: GEORGE ROBERTO BUZETI (OAB 22260A/MS)
Fica a parte exequente intimada da expedição do alvará e de que terá prazo de 90 (noventa) dias para prestação de contas.
Processo 0803003-02.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Rodrigo Ramos de Moraes - Réu: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados
ADV: VANESSA GOUVEIA BARBOSA (OAB 22379/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: MARCOS ANTÔNIO MOREIRA FERRAZ (OAB 11390/MS)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, para o fim de: 1) Declarar inexistentes os débitos
indicados na prefacial; 2) Condenar a parte ré ao pagamento de danos morais à autora no montante de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora
no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 3) Condenar a ré ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, considerando a pouca complexidade,
ausência de dilação probatória e o tempo dispendido para deslinde da demanda, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Resolvo o
mérito desta ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0803076-42.2017.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: João Vicente de Lima - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: JULIANA SOUZA GUIATE (OAB 19799/MS)
ADV: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA (OAB 13947/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
Diante do exposto, declaro extinto o presente processo, com fulcro no artigo 924, inc. II, do Código de Processo Civil. As
custas processuais, se houver, serão pagas pelo executado. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de honorários
advocatícios, tendo em vista que o pagamento foi feito dentro do prazo legal. Expeça-se alvará de levantamento dos valores
depositados nos autos em favor da parte exequente, que deverá ser intimada para apresentar seus dados bancários, no prazo
de 15 (quinze) dias. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0803113-45.2012.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo - Exectdo: Conder Alves Ferreira
ADV: RONIL SILVEIRA ALVES (OAB 1372/MS)
ADV: MARCOS ANTÔNIO MOREIRA FERRAZ (OAB 11390/MS)
ADV: WESLLEY RODRIGUES REZENDE (OAB 153815/MG)
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 771, parágrafo único, c/c art. 485, inc. VIII, ambos do CPC. Custas pela parte exequente, se houver. Nos termos do art.
90 do CPC, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte executada,
que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§ 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0803202-87.2020.8.12.0018 - Cumprimento Provisório de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Alan Nobre Ferreira
ADV: GEORGE ROBERTO BUZETI (OAB 10039O/MT)
- Diga a parte credora, requerendo o que de direito, em 15 dias.
Processo 0803233-78.2018.8.12.0018 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Salário-Maternidade
Exeqte: Rosangela Batista Lazaro Silva
ADV: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 119377/SP)
ADV: MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI (OAB 303221/SP)
Ante o exposto, hei por bem JULGAR EXTINTA a presente execução, o que faço com esteio no art. 924, inc. II do CPC. Sem
custas nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Os honorários sucumbenciais foram incluídos no valor
requisitado, conforme certidão de f. 169. Oportunamente, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0803288-63.2017.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: João Vicente de Lima - Réu: Banco Pan S/A
ADV: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA (OAB 13947/MS)
ADV: JULIANA SOUZA GUIATE (OAB 19799/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na prefacial, com o que resolvo o mérito desta ação,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Suspendo a exigibilidade de tais verbas, ante os benefícios da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se
com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0803300-77.2017.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Hellen Cristina Leal de Oliveira - Exectdo: Metal Forte Serralheria LTDA ME
ADV: HELIO MADSON CORREA PRATES (OAB 21136/MS)
Manifestar-se em 5 dias sobre a avaliação de f. 264.
Processo 0803328-74.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Dívida Ativa
Reqte: Milton José da Silva
ADV: MÁRCIO JOSÉ LISBOA DA SILVA (OAB 15629/MS)
Ficam as partes cientes do retorno dos autos e, em nada sendo requerido em 15 dias o processo será arquivado.
Processo 0803432-66.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Breno Pinhé Leal de Queiroz
ADV: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ
Vistos, etc. Recebo a petição de f. 281/282 como emenda à inicial e determino a exclusão do Detran-MS do polo passivo
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desta ação. Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Detran-MS, os
quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), o que faço com fundamento no art. 338, parágrafo único, c/c art. 85, § 8º, ambos do
CPC. Certifique a serventia se o réu Maicon Douglas Moura foi regularmente citado e se decorreu o prazo para resposta. Após,
venham conclusos para deliberação. I. Cumpra-se.
Processo 0803512-30.2019.8.12.0018 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Marcos Elias Zogbi - Exectdo: Ronaldo José Severino de Lima
ADV: ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ (OAB 8988/MS)
ADV: VANDER RICARDO GOMES DE OLIVEIRA (OAB 7131/MS)
ADV: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ
Destarte, com fundamento no art. 847, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de substituição da penhora
formulado pelo executado às fls. 86/87 e mantenho a penhora efetivada nos autos. Intime-se a parte executada para manifestarse sobre a alegação lançada à f. 98, documento de f. 102/106 e planilha de cálculo de f. 107. Outrossim, recolhidas eventuais
diligências devidas, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado. Feita a avaliação, as partes deverão ser intimadas
para manifestarem-se, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Oportunamente, venham conclusos para deliberação. I. Cumpra-se.
Processo 0803542-02.2018.8.12.0018 - Monitória - Prestação de Serviços
Autora: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. - Réu: Município de Paranaíba
ADV: LUCIANA DO CARMO RONDON (OAB 13204/MS)
ADV: ANA KARINA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 10733/MS)
ADV: CAMILA CAVALCANTE BASTOS (OAB 16789/MS)
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: EDER ALVES DOS SANTOS (OAB 13147/MS)
ADV: DIEGO PAIVA COLMAN (OAB 14200/MS)
ADV: RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO (OAB 15320/MS)
ADV: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI (OAB 5452/MS)
Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir,
justificando sua necessidade e pertinência ao objeto da demanda, sob pena de indeferimento. Cumpra-se.
Processo 0803553-94.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autor: Rodolfo Casagrande Robalinho Garcia - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: ROBSON CARDOSO DE CARVALHO (OAB 11908/MS)
ADV: JEAN HENRY COSTA DE AZAMBUJA (OAB 12732/MS)
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 210924/SP)
Manifestar-se em 5 dias sobre a informação de f. 154.
Processo 0803594-27.2020.8.12.0018 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: G.N.R.S. - L.R.B.S.
ADV: FLÁVIO HENRIQUE VICENTE (OAB 12154A/MS)
Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, inc. VIII, do CPC. Custas pela parte autora, se houver. Sem honorários eis que incabíveis na espécie. Retire-se da
pauta a audiência designada à f. 28. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0803690-42.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0801460-61.2019.8.12.0018) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Multa Cominatória / Astreintes
Exeqte: Suely Maria Ribeiro Silva - Exectdo: Banco BMG S/A
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MS)
ADV: ARTHUR JENSON BERETTA (OAB 15069/MS)
ADV: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 24296A/MS)
Deverá a serventia observar se há nos autos demonstrativo atualizado do crédito exequendo e número do CPF/CNPJ da
parte executada. Em caso negativo, intime-se o exequente para trazer tais informações aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0803718-10.2020.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Gilvaine Maciel Rodrigues Santos - Luciana Belmiro Vilela - Selma Maria Arazini - Nilma Maria Nogueira - Angela
Patrícia da Silva - Réu: Município de Paranaíba
ADV: DANIELA PERES CAROSIO (OAB 17087/MS)
Ante o exposto, com fundamento no art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR postulada. Considerando que a parte ré
não costuma transacionar sobre a matéria discutida nestes autos, bem como a Recomendação n° 01/2016 do Conselho Superior
da Magistratura, dispenso a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se o réu para apresentar resposta, no
prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 c/c 183 do CPC. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para
manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, no
prazo comum de 15 (quinze) dias, indicando sua necessidade e pertinência ao objeto da demanda, sob pena de indeferimento.
Defiro os benefícios da justiça gratuita. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0804023-91.2020.8.12.0018 (apensado ao Processo 0803202-87.2020.8.12.0018) - Cumprimento de Sentença
contra a Fazenda Pública - Multa Cominatória / Astreintes
Exeqte: Alan Nobre Ferreira
ADV: GEORGE ROBERTO BUZETI (OAB 10039O/MT)
- Diga a parte credora, requerendo o que de direito, em 15 dias.
Processo 0804058-51.2020.8.12.0018 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
Vistos etc. Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a certidão cartorária de f. 14, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providências.
Processo 0804101-56.2018.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Fatima Aparecida de Farias - Exectdo: Ponto Frio S/A
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: MATEUS ROSSI MUNHOZ (OAB 23166/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
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ADV: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI (OAB 10560/MS)
Sopesadas estas razões, REJEITO a impugnação ofertada pelo executado às f. 421/431. Outrossim, restando solvida a
dívida, fica prejudicado o andamento do feito, razão pela qual, declaro EXTINTO o presente processo, com fulcro no artigo 924,
inc. II, do Código de Processo Civil. As custas processuais, se houver, serão pagas nos termos fixados na sentença proferida
na fase de conhecimento. Os honorários advocatícios foram arbitrados no despacho de f. 413/416. Expeça-se alvará em favor
da parte exequente, para levantamento dos valores depositados nos autos. Oportunamente, arquivem-se os autos com as
anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0804684-41.2018.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Adicional por Tempo de Serviço
Autor: Djalma Garcia Gomes
ADV: ALAN CANDIDO DA SILVA (OAB 7865/MS)
Vistos, etc. Sobre petição de f. 385 e documentos que a acompanham, diga o patrono da parte autora, no prazo de 15
(quinze) dias. I.
Processo 0804772-79.2018.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Produtividade
Autora: Beni Maria Pereira
ADV: DAVID DE MOURA SOUZA (OAB 18663/MS)
ADV: REDVAGUINER GARCIA DE SOUZA (OAB 17198/MS)
intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito relativo à
condenação homologada e aos honorários advocatícios arbitrados nesta decisão.
Processo 0806034-30.2019.8.12.0018 - Procedimento Comum Cível - Protesto Indevido de Título
Reqte: Mary Farma Eireli - ME - Réu: Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda
ADV: VALERIA DE PAULA THOMAS DE ALMEIDA (OAB 131919/SP)
ADV: WELITON FERREIRA DO NASCIMENTO (OAB 17408/MS)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, permanecendo a sentença hostilizada tal como lançada
nos autos. Intimem-se.
Processo 0806060-28.2019.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Divino Aparecido dos Santos - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Vistos etc. 1. Proceda a serventia à evolução da classe destes autos para “cumprimento de sentença”. 2. Intime-se a parte
executada, através de seu advogado, via Diário da Justiça, ou pessoalmente por via postal com AR, se não tiver procurador
constituído nos autos ou se tiver decorrido 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, § 4º, do CPC), para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o julgado, sob pena da incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação (art. 523, § 1º, do CPC). Cientifique-se-a, ainda, de que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 3. Decorrido o prazo legal sem pagamento, arbitro honorários
advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo (art. 523, § 1º, do CPC). 4. Decorrido o
prazo assinalado no item 2, não havendo indicação de bens pelas partes, defiro a penhora on-line, em relação aos valores
depositados em nome do executado, em virtude de constituir procedimento que prefere às demais diligências. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. LEI
11.382/2006. DINHEIRO. MEIO ELETRÔNICO. PREFERÊNCIA. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte de Justiça tem-se manifestado no sentido de admitir a
penhora sobre numerário de conta-corrente, por entender que essa é preferencial na ordem legal de gradação. (AgRg no Ag
976.986/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 24/09/2008). Grifo nosso. 4.1
Deverá a serventia observar se há nos autos demonstrativo atualizado do crédito exequendo e número do CPF/CNPJ da parte
executada. Em caso negativo, intime-se o exequente para trazer tais informações aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Com os
dados em mãos, deverá incluir minuta de ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD e disponibilizar os autos para confirmação
da ordem. 4.2 Após a confirmação, junte-se aos autos extrato da ordem de bloqueio eletrônico. Decorridas 24 (vinte e quatro)
horas, proceda a serventia à consulta do sistema. Caso sejam bloqueados valores, intime-se o devedor, por seu patrono
constituído nos autos, ou pessoalmente, se não dispuser de advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre as
matérias elencadas no artigo 854, § 3º, do CPC. 4.3 Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, providencie-se
a transferência dos valores para subconta vinculada a este feito (art. 854, § 5º, do CPC). 5. Caso a parte exequente indique bem
imóvel à penhora, desde que com apresentação de certidão atualizada da respectiva matrícula, determino, desde já, a penhora
do bem nela descrito, o que deverá ser feito por termo nos autos (art. 845, § 1º, do CPC). 5.1 Deverá o credor comprovar nos
autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do termo de penhora, a averbação no registro de imóveis respectivo,
nos termos do art. 799, IX, do CPC, ficando desde já autorizada a expedição de certidão para tal finalidade. 5.2 No mesmo
prazo, deverá promover a intimação de eventual usufrutuário, credor hipotecário ou anticrético, ou titular de penhora anterior,
relativamente aos imóveis penhorados. 5.3 Feita a penhora, a parte executada deverá ser intimada, por seu advogado, ou
pessoalmente por via postal com AR, se não tiver procurador constituído nos autos (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC), bem como
os terceiros interessados eventualmente indicados pelo exequente, atentando ao fato de que deverá ser intimado o cônjuge
do devedor, caso seja casado (art. 842 do CPC). 5.4 Ultimadas as diligências retro, a serventia deverá expedir mandado de
avaliação (art. 870 do CPC). Feita a avaliação, as partes deverão ser intimadas para manifestarem-se, no prazo comum de 05
(cinco) dias. 6. Em caso de indicação de veículo automotor, defiro o bloqueio, preferencialmente via RENAJUD. Providencie a
serventia a inclusão da restrição no referido sistema e formalize-se mediante a lavratura de termo de penhora (art. 845, § 1º, do
CPC). Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos o recolhimento das diligências
devidas, para fins de avaliação e depósito, expedindo-se o respectivo mandado. 7. Não havendo êxito no bloqueio de saldo
bancário ou penhora de bem imóvel ou veículo, intime-se a parte exequente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias,
certidão de pesquisa de bens/direito junto ao Detran, Cartório de Registro de Imóveis e Cartório Distribuidor local. 8. Resultando
infrutífera a pesquisa de bens passíveis de penhora feita pela parte exequente, conforme determinado no item anterior, defiro a
requisição de cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada, preferencialmente via INFOJUD.
9. Não havendo informação de bens passíveis de constrição, nos termos do art. 921, III, do CPC, suspendo o curso do processo,
pelo prazo de 01 (um) ano, devendo os autos aguardar em arquivo provisório (art. 921, § 1º, do CPC). 10. Transcorrido o prazo
da suspensão, arquivem-se estes autos pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 921, § 4º, do CPC), sem a baixa na distribuição,
independentemente de nova conclusão, ficando o desarquivamento condicionado à comprovação da existência de bens de
propriedade da parte executada, suficientes para a garantia do juízo. Às providências.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

544

Juizado Especial Adjunto Cível de Paranaíba
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0021/2021
Processo 0000798-96.2020.8.12.0018 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.a.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que nesta data, designei Audiência de Conciliação para o dia 02/02/2021, às 16:15horas
será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via internet, por meio da plataforma Google Meet, recursos estes que podem ser
utilizados via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora designados, utilizar o seguinte
link de acesso: .meet.google.com/jqo-mepo-zsk. Nada mais.
Processo 0800305-86.2020.8.12.0018 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Cooperativa Agropecuária de Paranaíba - COOPAR
ADV: ARTHUR JENSON BERETTA (OAB 15069/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que nesta data, designei Audiência de Conciliação para o dia 02/02/2021, às 15:15horas
será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via internet, por meio da plataforma Google Meet, recursos estes que podem ser
utilizados via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora designados, utilizar o seguinte
link de acesso: .meet.google.com/kyd-qjah-wqk. Nada mais.
Processo 0802548-03.2020.8.12.0018 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Maricotinha Baby & Teen Ltda ME
ADV: SIMONE DE FATIMA FERRAZZA VALIM DE MELO (OAB 4860/MS)
ADV: RUY VALIM DE MELO JUNIOR (OAB 5040/MS)
Manifeste-se a parte sobre a juntada de fls. 32-34, sisbajud negativo, requerendo, o que de direito no prazo de 05 dias.
Processo 0802767-50.2019.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
Exeqte: Jose Luiz Rodrigues da Silva - Exectdo: Tim S/A.
ADV: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE (OAB 9350/MS)
ADV: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA (OAB 15688/MS)
ADV: LILIANE SOCORRO DE CASTRO (OAB 18599A/MS)
ADV: FELIPE GAZOLA VIERA MARQUES (OAB 17213/MS)
Ficam as partes intimadas do retorno dos presentes autos da Turma Recursal, bem como para requerer o que de direito no
prazo de 05(cinco) dias, sob pena de remessa dos presentes autos ao arquivo.
Processo 0802785-08.2018.8.12.0018 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Chaves de Souza & Cia Ltda - ME
ADV: SIMONE DE FATIMA FERRAZZA VALIM DE MELO (OAB 4860/MS)
ADV: RUY VALIM DE MELO JUNIOR (OAB 5040/MS)
Manifeste-se a parte sobre a juntada de fl. 87, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
Processo 0803337-02.2020.8.12.0018 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Maria Luzia Fernandes de Rezende
ADV: FERNANDA RIBEIRO FAQUINETI (OAB 16880/MS)
Manifeste-se a parte sobre a juntada de fls. 21-23, sisbajud negativo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
Processo 0803428-92.2020.8.12.0018 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Graciano Lopes da Silva
ADV: LUCIANE ACOSTA GOMES (OAB 19837/MS)
ADV: MARIA EDUARDA MARTINS VICENTE (OAB 25641/MS)
CERTIFICO, para os devidos fins, que nesta data, designei Audiência de Conciliação para o dia 02/02/2021, às 15:30horas
será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA via internet, por meio da plataforma Google Meet, recursos estes que podem ser
utilizados via aparelho celular ou computador com câmera e microfone, devendo, no dia e hora designados, utilizar o seguinte
link de acesso: .meet.google.com/svw-ooqx-ufg. Nada mais.
Processo 0803433-17.2020.8.12.0018 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Tecidos Paranaiba Ltda
ADV: RONILSON ROSA RODRIGUES FILHO (OAB 15348/MS)
Manifeste-se a parte sobre a juntada de fls. 44 e 46, no prazo de 05 dias sob pena de extinção.
Processo 0804184-04.2020.8.12.0018 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Rodocenter Peças e Serviços Ltda - ME
ADV: DEVAIR ALVES DA COSTA (OAB 15760/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA (OAB 18496/MS)
Manifeste-se a parte sobre a juntada de fl. 19, requerendo, o que de direito no prazo de 05 dias.

Ponta Porã
1ª Vara Cível de Ponta Porã
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0006025-50.2009.8.12.0019 (019.09.006025-1) - Cumprimento de sentença
Reqte: M.C.F. e outro - Reqdo: M.Q.F.
ADV: DENIS FRANKLIN MIRANDA ARRUDA (OAB 14309/MS)
Intimação da R. Sentença de fl. 95.
Processo 0800475-70.2011.8.12.0019 - Inventário - Inventário e Partilha
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Herdeiro: Edson Rodrigues Icassati e outros
ADV: LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER (OAB 62993/RS)
ADV: RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER (OAB 23637A/MS)
Intimação do despacho de fl. 686 para manifestação em cinco dias.
Processo 0801252-45.2017.8.12.0019 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Roseli Messias da Silva Pavão - Herdeiro: Ronny Ryan Silva Pavão - Raykka Ryanna Silva Pavão e outro
ADV: ANA FLÁVIA DA COSTA OLIVEIRA VIEIRA (OAB 8643/MS)
Intimação da inventariante para se manifestar sobre as cotas da Fazenda Pública e do Ministério Público no prazo de cinco
dias.
Processo 0801869-10.2014.8.12.0019 - Execução de Alimentos - Prestação de Alimentos
Exeqte: A.M.S.G. - Exectdo: A.O.G.
ADV: MAURICIUS GONÇALVES (OAB 45909/PR)
Intimação da R. Sentença de fl. 118.
Processo 0802847-74.2020.8.12.0019 - Tutela Antecipada Antecedente - Busca e Apreensão de Menores
Reqdo: W.R.
ADV: ANTONIO ANDRADE RODRIGUES (OAB 42002/RJ)
ADV: LILA MARIA FERNANDES RODRIGUES NERY (OAB 370953/SP)
Intimação da parte requerida da Decisão de f. 77-78. Especialmente na parte que :” Intimem-se as partes, especialmente
o réu para, no prazo de cinco dias, comprovar a entrega da criança à genitora sob pena de aplicação de multa no valor de R$
200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
Processo 0803003-62.2020.8.12.0019 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Réu: J.W.M.V.
ADV: SOLANGE AKEMI YOSHIZAKI SARUWATARI (OAB 6618/MS)
Intimaçção da R. Sentença de fl. 75.
Processo 0803470-41.2020.8.12.0019 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqte: M.W.S.S. - Reqda: K.M.G.B.S.
ADV: ZAINNI MICHENKO (OAB 27017O/MT)
Intimação da parte autora do inteiro teor da Decisão de f. 237-238.
Processo 0803511-76.2018.8.12.0019 - Cumprimento Provisório de Sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /
Indisponibilidade de Bens
Exeqte: V.P.P. - Exectdo: W.F.T.J.
ADV: HIGO DOS SANTOS FERRE (OAB 9804/MS)
Intimação da R. Sentença de fl. 60/61.
Processo 0803764-30.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: M.J.G.
ADV: LYSIAN CAROLINA VALDES (OAB 7750/MS)
ADV: MAURO ALCIDES LOPES VARGAS (OAB 18654/MS)
ADV: MARKO EDGARD VALDEZ (OAB 8804/MS)
“Intimação da parte autora acerca da audiência de Sessão de Mediação designada para o dia 04/03/2021, às 10:00 horas,
a ser realizada por videoconferência, aplicativo Google Meet. Ficando advertido o patrono para tomar as devidas providências
para participação da sessão de mediação, disponibilizando os recursos tecnológicos a parte e informando o número de seu
respectivo telefone ao CEJUSC, nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, para encaminhar o Link,
Processo 0804079-24.2020.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autor: A.M.N. e outro
ADV: WILSON FERNANDO MAKSOUD RODRIGUES (OAB 14012/MS)
“Intimação da parte autora acerca da audiência de Sessão de Mediação designada para o dia 11/03/2021 , às 10:00 horas, a
ser realizada por videoconferência, pelo aplicativo Google Meet. Ficando advertido o patrono para tomar as devidas providências
para participação da sessão de mediação, disponibilizando os recursos tecnológicos a parte e informando o número de seu
respectivo telefone ao CEJUSC, nos autos, no prazo de 05)cinco dias. Intimao, ainda do inteiro teor do despacho de f. 39 e 45,
e ainda, para retirar o termo de Guarda, que ja encontra-se disponibilizado nos autos às f. 48..

2ª Vara Cível de Ponta Porã
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0103025-21.2007.8.12.0019 (019.07.103025-3) - Execução Fiscal - Crédito Tributário
Exeqte: Estado de Mato Grosso do Sul - Exectdo: João Ramão Urizar - Gest Jud: IPC Leilões Eireli
ADV: PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 30/MS)
Intimação acerca do edital de fls. 203/207, que designou as seguintes datas para a realização do leilão: No 1º Leilão, a
partir das 10h00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 09 de março de 2021 haverá o início da captação de lances até às
10h00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 16 de março de 2021, entregar-se-á o bem a quem der o maior lanço, em valor
igual ou superior ao da avaliação. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do bem no 1° Leilão, o 2° L eilão s
eguir-se-á s em i nterrupção, a partir do encerramento do 1º Leilão, até às 10h00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 23
de março de 2021, ocasião em q u e o s bens s erão entregues a q u em der o maior l anço, não se aceitando s eja ele in ferior
a 60% (sessenta por cento) d o valor d e avaliação (art. 25, parágrafo único do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016).
Processo 0800290-51.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Reqte: Generosa Rudis
ADV: IAGO RODRIGUES SILVA (OAB 25818/MS)
Intimação da parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, contrarrazoar recurso de apelação de f. 204-214.
Processo 0801228-56.2013.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Espólio de Astolfo Flores - Reqdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
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ADV: ELIN TERUKO TOKKO (OAB 11647/MS)
intimação das partes acerca da manifestação do prito às f. 239-242.
Processo 0801515-43.2018.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor: João Barbosa de Castro
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Trata-se de execução de sentença que condenou o Município de Ponta Porã na obrigação de pagar quantia certa,
concernente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (fls. 174-187). Pois bem. Antes mesmo de ser
ordenada a intimação, o Município de Ponta Porã alertou a parte autora, quanto ao excesso de 50% (f. 191), tendo, então, esta
apresentado novo cálculo à f. 196, com o qual concordou a parte executada (f. 199). Diante disso, homologo o cálculo de f. 199,
e, requisito o pagamento à parte executada. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Após, aguarde-se o pagamento.
Processo 0802404-26.2020.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Paulo Canhete - Reqdo: Banco BMG S/A
ADV: EDGAR AMADOR GONÇALVES FERNANDES (OAB 19237/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
ADV: RENATO GONÇALVES FELIX (OAB 18741/MS)
ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de
preclusão e julgamento antecipado. Em seguida, voltem-me. Cumpra-se.
Processo 0802647-38.2018.8.12.0019 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Eduardo Feltrin - Marlene Saucedo Feltrin
ADV: LAURA KAROLINE SILVA MELO (OAB 11306/MS)
ADV: AUGUSTO GONÇALVES KADAR (OAB 21322/MS)
Intimação da parte autora para impugnar a contestação de fls. 84-86.

3ª Vara Cível de Ponta Porã
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000136-52.2008.8.12.0019 (019.08.000136-8) - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido
Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: ANÍBAL BARBOSA DE MELO (OAB 13246B/MS)
ADV: ALFREDO CÂNDIDO SANTOS FERREIRA (OAB 37088/SP)
ADV: ELLEN CLEA SANTOS FERREIRA CERVIERI
ADV: ALFREDO CÂNDIDO SANTOS FERREIRA (OAB 1782A/MS)
Intimação da executada, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 5 dias comprovar que as quantias penhoradas nos
autos, via SISBAJUD, são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme
decisão de fls.356/357 e informações fl.358.
Processo 0000323-60.2008.8.12.0019 (apensado ao Processo 0800569-47.2013.8.12.0019) (019.08.000323-9) Cumprimento de sentença - Anulação
Reqdo: Louvani Antonio Ledur Kist
ADV: MARCUS VINICIUS RAMOS OLLÉ (OAB 10924/MS)
ADV: NINA NEGRI SCHNEIDER (OAB 10286/MS)
Julgo, portanto, extinto o presente cumprimento de sentença, com amparo no art. 924, II c/c art. 925 e art. 513 todos do
CPC.
Processo 0001332-86.2010.8.12.0019 (019.10.001332-3) - Cumprimento de sentença
Exectda: Dionisia Colman Cardoso
ADV: MODESTO LUIS ROJAS SOTO (OAB 2185/MS)
Intimação da parte exequente para manifestar-se acerca da decisão de fl. 48.
Processo 0001637-36.2011.8.12.0019 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Baggio e Cia Ltda
ADV: LAURA KAROLINE SILVA MELO (OAB 11306/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para ciência acerca da decisão de cujo teor: 1. Defiro o pedido
de fls. 141/142, em razão da inexistência de bens para garantir a execução. Expeça-se certidão para inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes via Sistema SerasaJud, nos termos do §3º do art. 782 do CPC. 2. A inclusão será feita
pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da expedição da certidão, e a exclusão, por sua vez, poderá ser efetuada antes
desse prazo, por ordem judicial, a pedido da parte exequente (independentemente de ordem judicial), ou, ainda, por ordem
expressa da parte exequente, sem prejuízo da perspectiva do imediato cancelamento da inscrição, se for efetuado o pagamento,
se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (CPC, 782, § 4o). 3. Na hipótese de aportar
aos autos comprovação de pagamento pelo executado e pedido de cancelamento da inscrição no cadastro de inadimplentes,
tornem os autos conclusos na fila “Medidas Urgentes”, em vista do que dispõe o § 4º do art. 517 do CPC. 4. Anoto que, conforme
previsto na Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do
devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. 5. Sem
prejuízo, intime-se a parte exequente para dar regular andamento ao feito, ciente de que, na ausência de manifestação, o
processo será arquivado. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0002523-20.2020.8.12.0019 - Carta Precatória Cível - Citação
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 9948A/MT)
ADV: MARCIA REGINA OLHIER DA SILVEIRA (OAB 175044/SP)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para recolher as diligências necessárias para cumprimento do ato.
Processo 0002608-41.1999.8.12.0019/01 (019.99.002608-0/00001) - Cumprimento de Sentença
Exeqte: Joao Gilberto Ferreira
ADV: CHARLES POVEDA (OAB 9422/MS)
Intimação da parte exequente para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito.
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Processo 0003623-10.2020.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Nélio Marques - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: MARLENE HELENA DA ANUNCIAÇÃO (OAB 22652A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, acerca do despacho de fl.183, que segue: “(...)Vistos. Em consulta
aos autos do Agravo de Instrumento n. 5012066-04.2020.4.03.0000, verifica-se que foi proferido acórdão pelo TRF3 fixando a
competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito. Sendo assim, devolvam-se os autos ao
juízo da 2ª Vara Federal de Ponta Porã.(...)”, requerendo o que entender de direito.
Processo 0004327-38.2011.8.12.0019 - Monitória - Nota Promissória
Reqte: Lorival Antonio Baggio - Reqdo: Marco Antonio Baraúna de Oliveira Campos
ADV: LAURA KAROLINE SILVA MELO (OAB 11306/MS)
ADV: JOSÉ LUIZ FUNGACHE (OAB 188498/SP)
ADV: GUILHERME A. V. DIAS (OAB 72067/RJ)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença de cujo teor: Portanto, com base no
art. 485, IV, do CPC, julgo extinto este processo sem resolução do mérito.
Processo 0005497-79.2010.8.12.0019 (019.10.005497-6) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exectdo: João Rosaldo Leite Cantini
ADV: LAURA KAROLINE SILVA MELO (OAB 11306/MS)
Intimação do exequente, na pessoa de seus procuradores, para no prazo de 5 dias, manifestarem-se acerca do
prosseguimento do feito.
Processo 0030039-89.1995.8.12.0019 (apensado ao Processo 0030351-65.1995.8.12.0019) (019.95.030039-8) Execução de Título Extrajudicial
Exeqte: Banco Bradesco s/a
ADV: MARCELO MORRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca do despacho de fl.254,
que segue: “(...)Vistos. Em vista da impugnação à indisponibilidade de numerário pelo devedor Benevides Gomes Machado (fl.
250), intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado na decisão de fls.
212/213, item 2.5.(...)”, requerendo o que entender de direito.
Processo 0104073-15.2007.8.12.0019 (019.07.104073-9) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
ADV: RENATO R. GUALBERTO JR. (OAB 7790/MS)
ADV: JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (OAB 2484/RO)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: VANESSA TELEXEIRA LEMES CARDOSO (OAB 11503/MS)
ADV: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO (OAB 2680/MT)
ADV: DANIELE COSTA MORILHAS (OAB 10919/MS)
ADV: GLAUCIA SILVA LEITE (OAB 4586B/MS)
ADV: ELIANA M. FRANZON DE AZEVEDO (OAB 3581A/MT)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: AMANDA DUARTE DA ROCHA (OAB 11467/MS)
ADV: LARISSA AGUIDA VILELA (OAB 9196/MT)
ADV: MARIANA SILVA MARTINS (OAB 11481/MS)
Intimação do exequente, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se acerca das informações prestadas e acerca do
prosseguimento do feito.
Processo 0104079-22.2007.8.12.0019 (019.07.104079-8) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Exectdo: Irlandes Flores dos Santos - Coraldino Jacques Martins ArremTerc: João Alfeu Simioni - Interesdo.: Joderly Dias do Prado Junior - Gisele Ribeiro Faverao
ADV: NILO EDUARDO ZARDO (OAB 023.023/RS)
ADV: GISELE RIBEIRO FAVERAO (OAB 9904/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: NILO EDUARDO ZARDO (OAB 5222/MS)
ADV: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR (OAB 7850/MS)
ADV: JEFFERSON ANDRÉ REZZADORI (OAB 16008/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, acerca da digitalização destes autos, que passou a tramitar somente
virtualmente, conforme certidão de fl.431.
Processo 0600310-07.2011.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Wilson Vieira - Reqdo: Aral Mattoso e outro
ADV: RENATA GONÇALVES PIMENTEL (OAB 11980/MS)
ADV: JOSÉ CARLOS BRESCIANI (OAB 12329/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença proferida às fls. 302/303 de cujo
teor: “Ante ao exposto, rejeito os embargos de declaração mantendo a sentença tal como lançada. Publique-se. Registre-se.
Intime-se.”.
Processo 0800031-56.2019.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Poliana Rafaela Ferreira de Souza - Réu: Lojas Renner S.A.
ADV: EVANDRO LUIS PIPPI HRUEL (OAB 27229/MS)
ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 21164A/MS)
ADV: GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA (OAB 48742/GO)
Desse modo, satisfeita a obrigação, julgo extinto o feito, o que faço com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925 e 513
c/c 526, § 3º, todos do Novo Código de Processo Civil.
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Processo 0800031-56.2019.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Poliana Rafaela Ferreira de Souza - Réu: Lojas Renner S.A.
ADV: EVANDRO LUIS PIPPI HRUEL (OAB 27229/MS)
ADV: GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA (OAB 48742/GO)
ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 21164A/MS)
Intimação do requerido para esclarecer sobre o depósito informado às fls. 106/108, uma vez que não há cadastro de
subconta no sistema.
Processo 0800036-10.2021.8.12.0019 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca da decisão de fl.41,
que segue: “(...)Assim, com base no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, defiro liminarmente a busca e apreensão requerida.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem alienado fiduciariamente em mãos do autor ou de pessoa
por ele indicada.(...)”, requerendo o que entender de direito. Intima-se ainda para recolher as diligências do Oficila de Justiça (2
atos).
Processo 0800071-43.2016.8.12.0019 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: MARCELO MORRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 9070/MS)
ADV: RODRIGO MARRONI VIEIRA DE FARIA (OAB 16829/MS)
Intimação do exequente, na pessoa de seus procuradores, para manifestarem-se acerca das informações apresentadas às
fls. 56/61.
Processo 0800185-16.2015.8.12.0019 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Inadimplemento
Exeqte: Sindiporã Sindicato dos Servidores Públicos de Ponta Porã e outros - Interesda.: Leila Sabrina Soares e outros
ADV: ARILTHON ANDRADE (OAB 6560/MS)
ADV: GABRIEL NOVAES CALDEIRA (OAB 24184/MS)
ADV: DURAID YASSIM (OAB 3019B/MS)
ADV: JEOVÁ DE LIMA SIMÕES (OAB 11842/MS)
ADV: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR (OAB 12234/MS)
ADV: JOSÉ LAURO ESPINDOLA SANCHES JÚNIOR (OAB 7782/MS)
ADV: LEILA SABRINA SOARES (OAB 8802/MS)
ADV: FÁBIO AUGUSTO MARTINEZ CAFFARENA (OAB 10618/MS)
ADV: DURAID YASSIN (OAB 3019/MS)
ADV: LUIZ MARCELO CLARO CUPERTINO (OAB 11825/MS)
ADV: HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO (OAB 15349A/MS)
ADV: RICHARDS ANTONIOLLE GOMEZ CARAMALAKI (OAB 17549/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para manifestarem-se acerca da decisão proferida às fls.
1376/1380de cujo teor: “ em-se os novos procuradores constituídos nos autos. 2. Adê Marques e outros opuseram Embargos de
Declaração (fls. 1.089/1.096) face a decisão de fls. 1.081/1.084 que determinou a expedição dos precatórios ou requisições de
pequeno valor (RPV) em favor de cada credor/beneficiário, com o destaque dos honorários contratuais devidos aos patronos do
Sindicato que atuaram tanto na fase de conhecimento e liquidação, quanto nesta fase de execução. Alegam que a decisão foi
omissa quanto ao pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) e individualização do crédito dos embargantes, e
contraditória quanto ao destaque dos honorários contratuais, pois aduzem a ausência de instrumento procuratório e autorização
expressa dos embargantes em relação à avença formalizada pelo Sindicato de honorários contratuais de 10% para os advogados
que atuaram na fase de conhecimento, e 10% para os que atuaram nesta execução. Antônio João Ferreira Neto e outros
manifestaram-se nos autos às fls. 1.273/1.277, pugnando pela individualização de seus créditos com a expedição das requisições
de pagamento sem quaisquer deduções de verbas honorários contratuais. Alegam que, de acordo com o entendimento
sedimentado pelo STJ, inexistindo qualquer autorização ou mesmo anuência dos autores a avença realizada pelo Sindicato a
título de verba honorária não surte efeito em relação aos autores/beneficiários, não podendo haver deduções do percentual da
verba em seus créditos. No mesmo sentido manifestaram-se Ingrid Reichardt e Maria Terezinha Soares dos Santos de Carvalho
às fls. 1.289/1.293, e Amira Ali Salem e outros às fls. 1.313/1.318. Os antigos procuradores do Sindicato que atuaram no
processo manifestaram-se também a respeito às fls. 1.366/1.367. Vieram os autos em conclusão. Decido. Embora não se olvide
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato pactuado exclusivamente entre a
associação (ou sindicato) e o advogado não vincula os associados (ou filiados) face a ausência de relação jurídica contratual
entre esses e o advogado (nesse sentido: AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020; AgInt no REsp 1604966/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020; REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/03/2019, DJe 28/05/2019), entendo que o referido entendimento não deve ser aplicado ao presente caso pelas seguintes
razões: A sentença coletiva ora em execução foi proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Ponta
Porã-SINDIPORÃ em benefício de todos os servidores municipais. Após o trânsito em julgado da condenação, o Sindicato
requereu a liquidação da sentença, procedimento no qual foi realizado o cálculo pericial apurando-se o valor total da condenação
com a indicação do crédito em favor de cada servidor. Depois disso, o Sindicato ingressou com o presente cumprimento de
sentença, no qual, após rejeição da impugnação ao cumprimento apresentada pelo Município, foi determinada a expedição das
requisições de pagamento em favor de cada beneficiário, conforme planilha de crédito individualizado apresentada pelo
Sindicato. Deste modo, da análise de todo o processado constata-se o árduo e exaustivo trabalho desempenhado pelos
procuradores constituídos pelo Sindicato na defesa dos interesses de todos os servidores, filiados ou não. Para o reconhecimento
do direito e apuração do crédito devido a cada servidor não houve qualquer labor dos novos procuradores constituídos pelos
beneficiários nesta fase de execução, ao revés, tais procuradores apenas manifestaram nos autos o interesse da parte na
individualização de seu crédito, pugnando, na oportunidade, pelo destaque de seus honorários contratuais convencionados com
o beneficiário/contratante. Ou seja, embora não tenha havido efetiva prestação de serviços nestes autos até o momento pelos
novos procuradores de alguns beneficiários, esses pretendem receber honorários contratuais, cujo pedido de destaque, frise-se,
foi deferido por este juízo, porém, pretendem que o pagamento seja realizado sem o destaque dos honorários contratuais
devidos aos antigos procuradores que laboraram, e muito, no presente feito. Ora, tal pretensão não se mostra razoável,
tampouco justa a garantir a contraprestação pelo trabalho desempenhado por todos aqueles que atuaram no processo. Ressaltese que em se tratando de uma sentença coletiva, cada beneficiário/servidor poderia ingressar com liquidação e cumprimento de
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sentença individualmente para cobrança de seu respectivo crédito, não necessitando do trabalho desempenhado pelos
advogados no sindicato nesta execução. Todavia, mesmo tendo se beneficiado com o trabalho desempenhado por tais
procuradores, ao final, neste momento de expedição dos precatórios, pretendem alguns dos credores/beneficiários o afastamento
da determinação do destaque dos honorários contratuais, pretendendo, assim, beneficiar-se do trabalho desempenhado, porém,
sem remunera-lo, o que não pode ser aceito. Além disso, importa mencionar que o pedido de destaque de honorários contratuais
pelos antigos patronos que atuaram no feito consta desde a petição inicial destes autos, não tendo os credores/beneficiários se
insurgido a respeito nos autos até a decisão de fls. 818/822, que determinou a expedição dos precatórios, quando foram feitas
as devidas observações quanto ao destaque dos honorários contratuais já deferidos nos autos. E conforme fundamentado na
referida decisão, o destaque dos honorários contratuais devidos aos patronos que atuaram anteriormente na fase de
conhecimento e liquidação é medida mais adequada visando a celeridade e economia processuais, pois é certo que, restando
evidente nos autos o trabalho prestado pelos procuradores, o destaque da respectiva verba honorária neste momento evitará o
ajuizamento de diversas outras ações para cobrança desse crédito pretendendo o arbitramento destes honorários a ser ajuizada
pelos procuradores em face de cada beneficiário. Assim, não há como acolher a pretensão dos requerentes quanto ao
afastamento do destaque dos honorários contratuais. Por fim, no tocante à alegada omissão apontada nos embargados de
declaração de fls. 1.081/1.084, da simples leitura da decisão recorrida verifica-se que a questão da individualização do crédito
devido a cada beneficiário já restou decidida e determinada nos autos, tendo sido o pedido dos embargantes apreciado no item
1 da decisão recorrida. Quanto à expedição de requisição de pequeno valor-RPV para alguns dos credores/embargantes, na
decisão recorrida restou determinada a expedição de “precatório ou requisição de pequeno valor-RPV em favor de cada
beneficiário para pagamento de seu crédito individualizado”, isso porque no próprio Sistema SAPRE há a identificação da
requisição, se precatório ou RPV, de acordo com o valor do crédito. Assim, por todas as razões acima expostas, indefiro o
pedido de afastamento do destaque de honorários contratuais já determinado nos autos, e rejeito os embargos de declaração de
fls. 1.081/1.084. 2. Comprovada a contratação de novo procurador, com previsão do pagamento de outros honorários contratuais,
defiro o pedido de destaque de honorários em favor do novo procurador constituído, formulado às fls. 1307/1309 (10% do
crédito da beneficária Norma Gladys Villalba Cristaldo em favor do advogado Giuliano Alves Fróes), fls. 1313/1318 (20% do
crédito dos beneficiários Amira Ali Salem, Ingrid Reichardt, Izabel Araújo Rocha, Maria Soares dos Santos, Maria Terezinha
Soares dos Santos de Carvalho, Nair Laves, Valdenir Soares dos Santos e Vicentina Soares dos Santos Alves, e 15% do crédito
da beneficiária Leyla Abou Gattas, tudo em favor do advogado Luiz Alexandre Gonçalves do Amaral). Esclareço que, conforme
procedimento disciplinado pela Portaria n. 629/2014 do TJMS, “havendo destaque de honorários contratuais, os valores do
credor originário e do advogado deverão ser solicitados na mesma requisição, em campo próprio, ou por outro meio que permita
a vinculação”. Deste modo, o valor dos honorários contratuais será requisitado em mesmo precatório que o crédito principal da
parte exequente. 3. Considerando a expressa vedação “a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões
ofensivas nos escritos apresentados “ (art. 78, caput , CPC), e em vista das razões expostas na petição de fls. 1368/1375, defiro
o pedido e determino o riscamento das expressões ofensivas direcionadas ao procurador Luiz Alexandre Gonçalves do Amaral
proferidas na manifestação de fls. 1.366/1.367, especificadas no pedido à fl. 1.374. Por se tratar de processo digital e não haver
ferramenta que possibilite riscar a expressões diretamente na petição referida, deverá a Chefe de Cartório proceder
manualmente, digitalizando e liberando nos autos a peça com as expressões ofensivas riscadas e, em seguida, desentranhar a
petição de fls. 1366/1367. Expeça certidão do inteiro teor das expressões ofensivas disponibilizando-a ao procurador requerente/
ofendido, sem disponibilizar nos autos, a fim de não tornar inócua a providência adotada. Indefiro o pedido de sigilo ao processo
para restrição de acesso processual apenas aos advogados constituídos, pois o riscamento das expressões é medida suficiente
a evitar maiores prejuízos ao ofendido, não havendo necessidade de restringir o acesso ao processo que é público e de interesse
de um grande número de pessoas. Intime-se da presente decisão. 4. Decorrido o prazo para eventual recurso da presente
decisão, cumpra-se conforme já determinado na decisão de fls. 1.081/1.082, expedindo-se precatório ou requisição de
pagamento em favor de cada credor/beneficiário individualmente e de acordo com o valor do respectivo crédito.
Processo 0800230-20.2015.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Lucema Ribeiro - Reqdo: Expresso Queiroz Ltda - Réu: Companhia Mutual de Seguros S/A
ADV: JOSIELEN YARA AGUILERA (OAB 19637/MS)
ADV: JOÃO AUGUTO FRANCO (OAB 2826/MS)
ADV: JÚLIO CESAR GOULART LANES (OAB 13449A/MS)
ADV: SILMARA DOMINGUES ARAÚJO AMARILLA (OAB 7696/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para manifestarem-se acerca do despacho de fl. 213 de cujo teor:
“Diante da renúncia informada às fls. 203/204, cadastre-se o novo procurador constituído pela demandada Companhia Mutual de
Seguros Em Liquidação Estrajudicial, indicado à fl. 206. Intimem-se as partes para que especifiquem se pretendem a produção
de outras provas, além da constantes nos autos, declinando a necessidade de sua realização, sob pena de indeferimento. Em
havendo requerimento de dilação probatória, voltem os autos conclusos para decisão. Caso não haja manifestação ou indicação
de provas por produzir, ou, ainda, pugnando as partes pelo julgamento antecipado, tornem os autos conclusos para sentença.”
Processo 0800415-92.2014.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Maria Aparecida da Silva - Reqda: Banco Daycoval S/A e outros
ADV: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103082/MG)
ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
ADV: LEILA MARIA MENDES SILVA (OAB 11984/MS)
Com brevidade, intimem-se as partes da nova data e local para início da perícia, bem como das considerações feitas pelo
perito e documentos necessários a serem apresentados pela autora, conforme especificado na manifestação de fls. 448/451.
Processo 0800928-94.2013.8.12.0019 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Reqte: Carlos Moreira - Reqdo: Eximpora Terras e Investimentos S/C - João Ramão da Cruz Gomes - Cartório de Registro
de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Ponta Porã - MS
ADV: MARCIO RICARDO BENEDITO (OAB 11890/MS)
ADV: ÁUSTRIO RUBERSON PRUDENTE SANTOS (OAB 9169/MS)
ADV: ELZA SANTA CRUZ LANG (OAB 6531/MS)
ADV: ELTON JACÓ LANG (OAB 5291/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para no prazo de 15 dias manifestarem-se acerca da sentença
de fls.221/226. que segue: “(...)Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e declaro extinto o feito,
com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a parte autora ao
pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, atenta aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. O pagamento da verba
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sucumbencial deverá permanecer sobrestado por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, nos termos do artigo
98, § 3º do CPC.(...)”
Processo 0801016-98.2014.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Reqte: Irma Duprat Romero - Rafael Romero - Reqdo: HSBC - BANK Múltiplo
ADV: RODRIGO NUNES FERREIRA (OAB 15713/MS)
ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)
ADV: GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES (OAB 15388/MS)
ADV: LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS (OAB 16103/MS)
ADV: WALDIR SERRA MARZABAL JUNIOR (OAB 16726A/MS)
ADV: MAURI MARCELO BEVERVANCO (OAB 42277/PR)
ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 19362A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para no prazo de 5 dias manifestarem-se acerca do despacho de
fl.932, que segue: “(...)1. Ciente da decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo banco
requerido, em que atribuído efeito suspensivo ao agravo e determinado o sobrestamento daquele feito até ulterior julgamento do
RE n. 1.101.937/SP Tema 1.075 pelo STF. 2. Intimem-se as partes acerca da decisão comunicado no expediente de fls. 927/931,
bem como a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo apresentada
pelo banco requerido às fls. 924/926. 3. Após, com a manifestação da parte exequente, retornem os autos conclusos.(...)”,
requerendo o que entender de direito.
Processo 0801164-41.2016.8.12.0019 (apensado ao Processo 0801161-86.2016.8.12.0019) - Procedimento Comum
Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Carlos Augusto Romero da Silva - Reqdo: Losango Promoções de Vendas Ltda
ADV: ANDRÉ LUIZ GERMANO AMARAL DE GODOI (OAB 15905/MS)
ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 76696/MG)
ADV: MARISTELA FERNANDES DEL PICCHIA (OAB 15472/MS)
Intimação das partes acerca da decisão de fls. 127/128.
Processo 0801188-40.2014.8.12.0019 - Consignação em Pagamento - Pagamento
Reqte: Mayko Roberto Bortolotto
ADV: JAIR ANTONIO WIEBELLING (OAB 24151/PR)
ADV: MÁRCIA L. GUND (OAB 29734/PR)
ADV: EMELY BORTOLOTTO HILBIG (OAB 42802/PR)
ADV: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN (OAB 25162/PR)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se acerca do despacho de
fl.102, que segue: “(...)2. Na sequência, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto a proposta
de acordo apresentada pelo requerido à fl. 98.(...)”, requerendo o que entender de direito.
Processo 0801318-54.2019.8.12.0019 - Monitória - Cartão de Crédito
Autor: Cooperativa de Credito, Poupança e Investimeno do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - SICREDI CENTRO-SUL MS
ADV: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA (OAB 11146B/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença proferida de cujo teor:Homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls.132/135. Em consequência,
julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’ do Código de Processo Civil. As partes
ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, porque a transação se dera antes da sentença, nos
termos do §3º do art. 90 do CPC. Salvo disposição expressa em contrário, cada parte arcará com o pagamento de honorários de
seu respectivo advogado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com as cautelas de praxe, arquive-se.
Processo 0801391-02.2014.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: Banco do Brasil S/A
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 12473A/MS)
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 15113A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença proferida às fls. 79/80 de cujo teor:
“Ante ao exposto, rejeito os embargos de declaração mantendo a sentença tal como lançada. Publique-se. Registre-se. Intimese.”.
Processo 0801441-52.2019.8.12.0019 - Monitória - Duplicata
Autor: Souza Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Eireli
ADV: MARINA SALZEDAS GIAFFERI (OAB 271804/SP)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se acerca das informações juntadas às fls. 31/33.
Processo 0801489-50.2015.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Adjudicação Compulsória
Reqte: Daniel Montenegro Menesez e outro - Reqda: Gisele Wincler Martinez
ADV: JEANE APARECIDA DE LIMA (OAB 15959/MS)
ADV: MAURÍCIO DORNELES CÂNDIA JÚNIOR (OAB 9930/MS)
ADV: FERNANDO ANTONIO ALVES DA ROCHA (OAB 13536/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença proferida às fls. 157/158 de cujo
teor: “Ante ao exposto, rejeito os embargos de declaração mantendo a sentença tal como lançada. Publique-se. Registre-se.
Intime-se.”.
Processo 0801504-48.2017.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Valdecir Galende - Réu: Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/a.
ADV: ARMANDO VICENTEN MESQUITA CHAR (OAB 18411A/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR (OAB 15140/MS)
Intimação das partes de todo o teor da decisão de fls. 304/305, bem como da audiência designada: designo audiência de
instrução para o dia 30 de março de 2020, às 15h30min.
Processo 0801548-67.2017.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Schahin S/A.
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
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ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para especificarem as provas que pretendem produzir, conforme
despacho de fl. 272.
Processo 0801550-71.2016.8.12.0019 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ ROBERTO VILLA (OAB 948/MS)
ADV: THAIS PEDROSO VILLA MARQUES (OAB 7613/MS)
Intimação da parte exequente para manifestar-se acerca das informações apresentadas às fls. 62/67.
Processo 0801594-85.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Delcir Cavalheiro dos Santos - Réu: Banco BMG S/A
ADV: TOMAZELLI ADVOGADOS SS (OAB 1208/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intimação das partes, nas pessoas de seus procuradores para, em 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir,
declinando a necessidade de sua realização, sob pena de indeferimento.
Processo 0801595-17.2012.8.12.0019 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Gratificações e
Adicionais
Exeqte: Neuza Gonzaga de Assis
ADV: FABRÍCIO FRANCO MARQUES (OAB 10807/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, acerca da decisão de fls.412/413, que segue: “(...)Diante
do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Ponta Porã Tendo em vista
o disposto pela Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o impugnante/executado ao pagamento
de honorários advocatícios. 2. Tendo em vista que reconhecida a ausência de excesso no cálculo apresentado pela parte
exequente, e considerando que observados os critérios fixados na sentença e acórdão exequendos, homologo a planilha de
cálculo apresentada pela exequente de fl. 392. 3. Em observância ao procedimento previsto pelo art. 535, §3º, inciso I, do
NCPC, expeça-se precatório em favor da exequente para pagamento da condenação, de acordo com o procedimento previsto
pelo artigo 5º da Portaria n. 629/2014 do TJMS, atentando-se para a prioridade do precatório em razão da natureza alimentar
(art. 100, §2º da CF).(...)”
Processo 0801732-18.2020.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Mariluce Barbosa Lescano
ADV: ELIANE GRANCE MORINIGO (OAB 19070/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor: “Intime-se
a autora para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos a cópia do boletim de ocorrência policial ou outro(s) documento(s) que
demonstre(m) a existência do acidente, data, local e suas circunstâncias.”
Processo 0801875-75.2018.8.12.0019 - Monitória - Cheque
Autora: Luana Cristina Baptistotti Quinhonez
ADV: LUANA CRISTINA BAPTISTOTTI QUINHONEZ (OAB 21641/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca das questões preliminares apresentadas pela parte requerida.
Processo 0801916-47.2015.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Marelina Arevalo
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador para manifestar-se acerca da petição de fls. 243/245.
Processo 0802061-64.2019.8.12.0019 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de
Óbito após prazo legal
Reqte: Rubiana Ferreira Assuale
ADV: SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA (OAB 10613/MS)
Intimação da parte autora, para ciência acerca da sentença proferida às fls. 33/35 de cujo teor:POSTO ISSO, com fundamento
no art. 46 da Lei de Registros Públicos, defiro o registro tardio de nascimento de Valdir Assuale
Processo 0802062-49.2019.8.12.0019 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de
Nome
Autora: Issa Vilhalba
ADV: ERICK MARTINS BAPTISTA (OAB 13099/MS)
Intimação da parte autora para ciência acerca da r sentença proferida à fl. 34 de cujo teor:Diante do exposto, HOMOLOGO
a desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, Código de Processo Civil. Em consequência, com fundamento
no art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o processo sem exame do mérito. Custas pela parte autora. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Pagas eventuais custas e despesas processuais remanescentes, arquive-se.
Processo 0802162-67.2020.8.12.0019 - Monitória - Nota Fiscal ou Fatura
Autor: Soubhia e Cia Ltda
ADV: MICHEL ERNESTO FLUMIAN (OAB 213274/SP)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença proferida à fl. 40 de cujo
teor:Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls.34/39.
Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’ do Código de
Processo Civil. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, porque a transação se dera
antes da sentença, nos termos do §3º do art. 90 do CPC. Salvo disposição expressa em contrário, cada parte arcará com o
pagamento de honorários de seu respectivo advogado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com as cautelas de
praxe, arquive-se.
Processo 0802218-03.2020.8.12.0019 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intimação do autor, na pessoa de seu procurador para manifestar-se acerca do despacho proferido à fl. 86.
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Processo 0802399-72.2018.8.12.0019 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de
nascimento após prazo legal
Reqte: Eldiana Ribeiro Fernandes e outro
ADV: SAMARA NIDIANE OLIVEIRA REIS (OAB 19702/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seus procuradores acerca da sentença de cujo teor: Posto isso, verificada a coisa
julgada, declaro extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, §3º do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. O pagamento da verba sucumbencial, entretanto,
deverá permanecer suspenso, conforme disposto no art. 98, § 3º do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade processual.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.
Processo 0802451-10.2014.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Anderson Ribeiro de Souza - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANDERSON NUNES SILVA (OAB 14122/MS)
ADV: EMERSON CHAVES DOS REIS (OAB 19213/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para ciência acerca da sentença proferida às fls. 160/161 de cujo
teor: “Ante ao exposto, rejeito os embargos de declaração mantendo a sentença tal como lançada. Publique-se. Registre-se.
Intime-se.”.
Processo 0802635-87.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Carlos Fernandes dos Santos
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do r. despacho de cujo teor:Nos termos do art. 654, §1º, do Código
Civil, “o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado,
a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”. Deste modo, intime-se a parte autora
para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, regularizar a sua representação processual, trazendo
aos autos instrumento de procuração que contenha a data da outorga dos respectivos poderes.
Processo 0802710-92.2020.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Autor: Royal Agro Cereais Ltda - Réu: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação das partes, nas pessoas de seus procuradores para, em 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir,
declinando a necessidade de sua realização, sob pena de indeferimento.
Processo 0802724-52.2015.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Indenizaçao por Dano Moral
Reqte: Jackson Campos Borralho - Reqdo: Nivaldo Stivanelli
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
ADV: TATIANE SIMÕES CARBONARO (OAB 18294/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seus procuradores, para no prazo de 15 dias, manifestarem-se quanto à preliminar
e matéria de defesa alegada pelo requerido.
Processo 0802782-89.2014.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Reqte: Altair Espindola e outros - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: CARLOS ALEXANDRE BORDAO (OAB 10385/MS)
ADV: ALFREDO CANDIDO SANTOS FERREIRA (OAB 1782A/MS)
ADV: ÉLLEN CLEA STORT FERREIRA CERVIERI (OAB 6812/MS)
ADV: DOUGLAS GARCIA AGRA (OAB 152098/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 211648/SP)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores. para manifestarem-se acerca da decisão proferida às fls. 455/463
que determinou a realização de cálculo pericial, devendo para tanto, apresentarem seus quesitos e assistente técnico.
Processo 0802823-56.2014.8.12.0019 - Monitória - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Comercial Exportadora de Cimento Colorado Ltda.
ADV: GRACE GEORGES BICHAR (OAB 13322/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, a manifestar-se acerca da decisão de fl. 93.
Processo 0802890-16.2017.8.12.0019 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Cooperativa de Crédito Rural do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro Sul
ADV: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA (OAB 11146B/MS)
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para manifestarem-se acerca do despacho de cujo teor: “Intimemse as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os meios de prova que pretendem produzir, com a respectiva
justificativa de pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos para saneamento e
organização do processo (art. 357, NCPC).”.
Processo 0802937-53.2018.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Maria de Loures Brum Alvarenga - Réu: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: NAYRA MARTINS VILALBA (OAB 14047/MS)
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação das partes para manifestarem-se nos termos do despacho de f. 164, no prazo de 15 dias.
Processo 0802947-73.2013.8.12.0019 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: OSVALDO VIEIRA DE FARIA (OAB 1423B/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca do despaho de cujo
teor: “1. Intimado a manifestar-se no feito na condição de curador especial do executado, a Defensoria Pública apresentou
contestação por negativa geral à fl. 85. O exequente, por sua vez, apresentou impugnação às fls. 88/92. Pois bem. A
“contestação” apresentada pela DPE não deve ser conhecida. Além de não tratar de qualquer matéria cognoscível de ofício, o
que ensejaria o manejo de possível exceção de pré-executividade, não houve a apresentação de defesa por meio adequado,
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qual seja, embargos à execução, na forma do art. 914 e ss do CPC.Sendo assim, não conheço da manifestação de fl. 85. 2.
Intime-se a parte exequente para que promova o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.”.
Processo 0802969-63.2015.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Periculosidade
Reqte: Gilmar Alfonso Canofe
ADV: LINCOLN RAMON SACHELARIDE (OAB 14550/MS)
ADV: MARIUSA ROBERTO DA SILVA SACHELARIDE (OAB 8328/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca da decisão de
fls.78/79, que segue: “(...)Para o fim do previsto pelo art. 376 do CPC, determino ao requerente que, no prazo de 15 (quinze)
dias, proceda a juntada aos autos do texto da Lei Municipal Complementar n. 62/2010, mencionada na inicial, demonstrando
ainda sua vigência durante o período em que pretende o pagamento dos adicionais e gratificações.(...)”, requerendo o que
entender de direito.
Processo 0802991-58.2014.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Reqte: Marluci do Amaral Lageano e outros - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA (OAB 5159/MS)
ADV: ÉLLEN CLEA STORT FERREIRA CERVIERI (OAB 6812/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: DOUGLAS GARCIA AGRA (OAB 152098/SP)
ADV: ALFREDO CANDIDO SANTOS FERREIRA (OAB 1782A/MS)
Intimação das partes, na pessoa de seus procuradores, para manifestarem-se acerca da decisão proferida às fls. 348/356,
de cujo teor: Por todas as razões acima expostas, indefiro os pedidos de sobrestamento do presente feito, bem como rejeito
as preliminares alegadas pelo impugnante.. Intime-se ainda a manifestarem-se sobre a nomeação do perito, bem como para
apresentarem seus quesitos e assistentes técnicos.
Processo 0803037-37.2020.8.12.0019 - Monitória - Contratos Bancários
Autor: Banco do Brasil S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Intimação do autor, na pessoa de seu procurador, para recolher as diligências necessárias para cumprimento de mandado.
Processo 0803124-27.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Elmo dos Santos Salinas
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, acerca do despacho de fl. 51 de cujo teor: ue soa estranho sua apresentação se, efetivamente,
a parte autora reside no endereço que aponta. Desta forma, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, apresente
comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, considerando a fundamentação e o
pedido de exibição de documentos, deverá o autor, no prazo de 15 dias, demonstrar haver adotado as providências necessárias
para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária” - Grifei. Nesse ponto, anoto que a plataforma Consumidor.gov.br não constitui um procedimento administrativo e
não substitui os canais de atendimento das empresas, somente visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução
de conflitos de consumo não resolvidos pelos canais de atendimento das empresas participantes. Além disso, no presente feito
observa-se que o requerente não atendeu aos contatos para confirmação dos dados pessoais, procedimento exigido em razão
do sigilo bancário. Logo, não pode alegar que houve negativa na apresentação do contrato.
Processo 0803174-24.2017.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Alan Jonny Ramos Rodrigues - Réu: Clovis Tschinkel e outro
ADV: MAURÍCIO DORNELES CÂNDIA JÚNIOR (OAB 9930/MS)
ADV: RODRIGO SOTO TSCHINKEL (OAB 9767/MS)
Intimação das partes de todo o teror da decisão de fls. 436/438.Defiro a produção de prova oral requerida pelas partes para
oitiva de testemunhas (fls. 432 e 433/435), a fim de comprovação do alegado acesso obstado ou não do autor à área arrendada
após a colheita da lavoura de soja no ano de 2017. Assim, designo audiência de instrução para o dia 30 de março de 2021, às
14h30.
Processo 0803214-06.2017.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Maria Vieira Leite - Réu: Previporã-ms
ADV: RAFAEL FRAÇÃO DE OLIVEIRA (OAB 17537/MS)
Intimação do embargado, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se no prazo de 5 dias, ao teor do disposto do artigo
1023, §2º do CPC.
Processo 0803241-18.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Sofia Valdez Bazan e outros - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: CARLOS ALEXANDRE BORDAO (OAB 10385/MS)
ISSO POSTO, julgo procedente pedido formulado na inicial, para condenar a ré a pagar aos autores, a título de seguro
obrigatório DPVAT por morte de Felix Miranda Villalba, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na proporção
de 50% para a autora Sofia Valdez Bazan (cônjuge) e o restante em partes iguais entre os demais autores, incidindo correção
monetária pelo índice do IGPM-FGV a partir do evento danoso (18/09/2019) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Processo 0803388-44.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Elmo dos Santos Salinas
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, para manifestação acerca do despacho de cujo teor:Constata-se que o comprovante de endereço
fl. 40 está em nome de terceiro estranho à lide, o que soa estranho sua apresentação se, efetivamente, a parte autora reside
no endereço que aponta. Desta forma, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, apresente comprovante de endereço
atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, considerando a fundamentação e o pedido de exibição de
documentos, deverá o autor, no prazo de 15 dias, demonstrar haver adotado as providências necessárias para sua obtenção,
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uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
- Grifei. Nesse ponto, anoto que a plataforma Consumidor.gov.br não constitui um procedimento administrativo e não
substitui os canais de atendimento das empresas, somente visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução
de conflitos de consumo não resolvidos pelos canais de atendimento das empresas participantes. Além disso, no presente
feito observa-se que o requerente não atendeu aos contatos para confirmação dos dados pessoais, procedimento exigido
em razão do sigilo bancário. Logo, não pode alegar que houve negativa na apresentação do contrato.
Processo 0803390-14.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Elmo dos Santos Salinas
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor: o que
soa estranho sua apresentação se, efetivamente, a parte autora reside no endereço que aponta. Desta forma, intime-se
a parte autora para, em 15 (quinze) dias, apresente comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da
inicial. Outrossim, considerando a fundamentação e o pedido de exibição de documentos, deverá o autor, no prazo de 15
dias, demonstrar haver adotado as providências necessárias para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de
agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, firmou a seguinte
tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” - Grifei. Nesse
ponto, anoto que a plataforma Consumidor.gov.br não constitui um procedimento administrativo e não substitui os canais de
atendimento das empresas, somente visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução de conflitos de consumo
não resolvidos pelos canais de atendimento das empresas participantes. Além disso, no presente feito observa-se que
o requerente não atendeu aos contatos para confirmação dos dados pessoais, procedimento exigido em razão do sigilo
bancário. Logo, não pode alegar que houve negativa na apresentação do contrato.
Processo 0803409-83.2020.8.12.0019 - Monitória - Mútuo
Autor: Cooperativa de Credito, Poupança e Investimeno do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - SICREDI CENTRO-SUL
MS
ADV: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA (OAB 11146B/MS)
Intimação da parte autora para recolher as diligências necessárias para cumprimento de mandado
Processo 0803517-93.2012.8.12.0019 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Reqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Ponta Porã e Região - Sicredi Fronteira MSC Reqdo: ANTONIO WALDIR DE MENDONCA
ADV: REGIANE CRISTINA DA FONSECA (OAB 8370/MS)
Intimação do exequente, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca do despacho
de cujo teor: Em vista do requerimento de fl. 106, visando a efetividade do processo, primeiramente deverá o exequente
informar se o veículo ainda se encontra na posse do executado e mensurar o valor do possível direito sobre o veículo
descrito à fl. 99.”
Processo 0803567-75.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Adelia Lopes Pereira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor:de, o que soa estranho sua apresentação
se, efetivamente, a parte autora reside no endereço que aponta. Desta forma, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze)
dias, apresente comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, considerando a
fundamentação e o pedido de exibição de documentos, deverá o autor, no prazo de 15 dias, demonstrar haver adotado
as providências necessárias para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária” - Grifei. Nesse ponto, anoto que a plataforma Consumidor.
gov.br não constitui um procedimento administrativo e não substitui os canais de atendimento das empresas, somente
visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução de conflitos de consumo não resolvidos pelos canais de
atendimento das empresas participantes.
Processo 0803672-52.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Ricardo Domingues dos Santos
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
Intimação da parte autora para ciência acerca do teor do despacho de fls. 55/56.
Processo 0803766-97.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Élio Barbosa
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora na pessoa de seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca do despacho
de cujo teor: “Considerando a narrativa da inicial, em que a autora aponta dúvida quanto à celebração do contrato, ao
tempo em que se diz ser possível vítima de golpes e traz fundamentação questionando a validade do contrato, para
fins de demonstrar o interesse jurídico, esclareça a parte autora quais medidas adotou para esclarecer a sua dúvida na
contratação do empréstimo antes do ingresso desta ação, bem como manifeste-se sobre o valor irrisório do desconto, em
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15 (quinze) dias, sob risco de extinção. Outrossim, considerando o pedido de exibição de documentos, deverá demonstrar haver
adotado as providências necessárias para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir.
Processo 0803875-14.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Ozório Gonçalves
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor:Considerando a fundamentação e o pedido de
exibição de documentos, deverá o autor, no prazo de 15 dias, demonstrar haver adotado as providências necessárias para sua
obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe 02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” Grifei. Nesse ponto, anoto que a plataforma Consumidor.gov.br não constitui um procedimento administrativo e não substitui
os canais de atendimento das empresas, somente visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução de conflitos de
consumo não resolvidos pelos canais de atendimento das empresas participantes. Além disso, no presente feito observa-se
que o requerente não atendeu aos contatos para confirmação dos dados pessoais, procedimento exigido em razão do sigilo
bancário. Logo, não pode alegar que houve negativa na apresentação do contrato.
Processo 0803882-06.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Lurdes Rodrigues Gonçalves
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor: Considerando a fundamentação e o pedido
de exibição de documentos, deverá o autor, no prazo de 15 dias, demonstrar haver adotado as providências necessárias
para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado
em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária” - Grifei. Nesse ponto, anoto que a plataforma Consumidor.gov.br não constitui um procedimento administrativo e
não substitui os canais de atendimento das empresas, somente visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução
de conflitos de consumo não resolvidos pelos canais de atendimento das empresas participantes. Além disso, no presente feito
observa-se que a requerente não atendeu aos contatos para confirmação dos dados pessoais, procedimento exigido em razão
do sigilo bancário. Logo, não pode alegar que houve negativa na apresentação do contrato.
Processo 0803991-20.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Ozório Gonçalves
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor:Considerando a fundamentação e o pedido de
exibição de documentos, deverá o autor, no prazo de 15 dias, demonstrar haver adotado as providências necessárias para sua
obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe 02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” Grifei. Nesse ponto, anoto que a plataforma Consumidor.gov.br não constitui um procedimento administrativo e não substitui
os canais de atendimento das empresas, somente visa ampliar o acesso dos consumidores à busca de solução de conflitos de
consumo não resolvidos pelos canais de atendimento das empresas participantes. Além disso, no presente feito observa-se
que o requerente não atendeu aos contatos para confirmação dos dados pessoais, procedimento exigido em razão do sigilo
bancário. Logo, não pode alegar que houve negativa na apresentação do contrato.
Processo 0804016-33.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Edinei Barbosa da Silva
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimação da parte autora, para manifestar acerca do despacho de cujo teor: Nos termos do art. 654, §1º, do Código Civil, “o
instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data
e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”. Deste modo, intime-se a parte autora para, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, regularizar a sua representação processual, trazendo aos autos
instrumento de procuração que contenha a data da outorga dos respectivos poderes.
Processo 0804017-18.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Edinei Barbosa da Silva
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor:Nos termos
do art. 654, §1º, do Código Civil, “o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”. Deste modo,
intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, regularizar a sua representação
processual, trazendo aos autos instrumento de procuração que contenha a data da outorga dos respectivos poderes.
Processo 0804054-45.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Emiliana da Silva
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intimação da parte autora, para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor: Intime-se a parte autora para, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial: a) regularizar a sua representação processual, trazendo aos autos
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ou instrumento público de procuração, bem como nova declaração de insuficiência de recursos para fins de justiça gratuita,
datado e assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas. Outrossim, considerando a narrativa da inicial, em que a autora
aponta dúvida quanto à celebração do contrato, ao tempo em que se diz ser possível vítima de golpes e traz fundamentação
questionando a validade do contrato, para fins de demonstrar o interesse jurídico, esclareça a parte autora quais medidas adotou
para esclarecer a sua dúvida na contratação do empréstimo antes do ingresso desta ação, bem como manifeste-se sobre o valor
irrisório do desconto, em 15 (quinze) dias, sob risco de extinção. Ainda, considerando o pedido de exibição de documentos,
deverá demonstrar haver adotado as providências necessárias para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir.
Processo 0804163-59.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ramona Martinez
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial: a) regularizar a sua
representação processual, trazendo aos autos ou instrumento público de procuração, bem como nova declaração de insuficiência
de recursos para fins de justiça gratuita, datado e assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas.
Processo 0804165-29.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Ramona Martinez
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial: a) regularizar a sua
representação processual, trazendo aos autos ou instrumento público de procuração, bem como nova declaração de insuficiência
de recursos para fins de justiça gratuita, datado e assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas.
Processo 0804184-35.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Adolfo Pinto de Meira
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor: Nos termos do art. 654, §1º, do Código Civil,
“o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data
e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos”. Deste modo, intime-se a parte autora para, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, regularizar a sua representação processual, trazendo aos autos
instrumento de procuração que contenha a data da outorga dos respectivos poderes.
Processo 0804189-57.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Elias Silva
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, regularizar a
sua representação processual, trazendo aos autos instrumento de procuração que contenha a assinatura do outorgante e a data
da outorga dos respectivos poderes.
Processo 0804322-36.2018.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Luis Evódio Lopes Falcão
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no parzo de 15 dias manifestar-se acerca do despacho
proferido de cujo teor: “Considerando que a justiça gratuita pode ser alterada no curso do processo se verificada situação
diversa da declarada na inicial, e considerando que no contrato apresentado pela ré consta que o autor seria servidor público
estadual aposentado, com rendimento líquido de R$ 8.568,95 (fl. 213), e atenta ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da
Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e ao
artigo 99, § 2º do CPC/15, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a miserabilidade alegada,
trazendo os respectivos comprovantes de rendas (declaração de imposto de renda referente aos exercícios pretéritos, holerite,
cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, extratos bancários de contas de sua titularidade, extratos de cartão de crédito,
contas de consumo, etc), sob pena de revogação da justiça gratuita.”.
Processo 0804324-06.2018.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Nulidade
Autor: Luis Evódio Lopes Falcão
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca do despacho
de cujo teor: “Considerando que a justiça gratuita pode ser alterada no curso do processo se verificada situação diversa da
declarada na inicial, e considerando que em melhor análise do feito observou-se nos contratos juntados aos autos que o autor
seria servidor público estadual aposentado, com rendimento bruto de R$ 15.653,28 (fl. 68) e líquido de R$ 8.568,95 (fl. 123), e
atenta ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, e ao artigo 99, § 2º do CPC/15, determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze)
dias, demonstre a miserabilidade alegada, trazendo os respectivos comprovantes de rendas (declaração de imposto de renda
referente aos exercícios pretéritos, holerite, cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, extratos bancários de contas de
sua titularidade, extratos de cartão de crédito, contas de consumo, etc), sob pena de revogação da justiça gratuita.”
Processo 0804339-38.2019.8.12.0019 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: José Alvorino da Luz
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do despacho de cujo teor:Considerando a narrativa da inicial, em
que o autor aponta dúvida quanto à celebração do contrato, ao tempo em que se diz ser possível vítima de golpes e traz
fundamentação questionando a validade do contrato, para fins de demonstrar o interesse jurídico, esclareça a parte autora quais
medidas adotou para esclarecer a sua dúvida na contratação do empréstimo antes do ingresso desta ação, em 15 (quinze)
dias, sob risco de extinção. Ainda, considerando o pedido de exibição de documentos, deverá demonstrar haver adotado as
providências necessárias para sua obtenção, uma vez que afeto ao seu interesse de agir. Nesse sentido, o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp 1349453/MS, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, firmou a seguinte tese jurídica: “A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária” - Grifei.
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Processo 0804510-58.2020.8.12.0019 - Monitória - Cartão de Crédito
Autor: Cooperativa de Credito, Poupança e Investimeno do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - SICREDI CENTRO-SUL MS
ADV: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA (OAB 11146B/MS)
Initmação da parte autora para complementar as custas iniciais, conforme determinação de fl. 136.
Processo 0804644-85.2020.8.12.0019 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Cooperativa de Credito, Poupança e Investimeno do Centro Sul do Mato Grosso do Sul - SICREDI CENTRO-SUL MS
ADV: ANDRÉ VICENTIN FERREIRA (OAB 11146B/MS)
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca decisão de fl.133.,
que segue: “(...)Assim, com base no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, defiro liminarmente a busca e apreensão requerida(...)”,
requerendo o que entender de direito. Intima-se ainda para recolher as diligências do Oficial de Justiça (2 atos).
Processo 0843036-85.2019.8.12.0001 - Procedimento Comum Cível - PASEP
Autor: Ronaldo Ferreira
ADV: SARITA AMARAL GODOY
Intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para ciência acerca do despacho de cujo teor: “1. Defiro a gratuidade
postulada pela parte autora, bem como a prioridade da tramitação do feito de acordo com o artigo 71, da Lei n. 10.741 de
2003- Estatuto do Idoso e art. 1.048, I, do CPC/15. 2. Apesar de admitida a autocomposição, ante à especificidade da causa,
que revela pouca probabilidade de composição em um primeiro momento, atrelada à possibilidade de adequação do rito pelo
magistrado, prevista no artigo 139, VI, do Código de Processo Civil de 2015 e referendada pelo Enunciado nº 35 da ENFAM,
e diante da possibilidade de a qualquer tempo ser promovida a autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação,
postergando a análise de eventual conveniência de sua realização para momento oportuno. 3.Cite-se a parte ré para contestar
o feito no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que a ausência de contestação importará em revelia e presunção de
veracidade sobre as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do Novo CPC).”.

1ª Vara Criminal de Ponta Porã
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0800019-71.2021.8.12.0019 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Contra a Mulher
Reqte: M.T.P.
ADV: KAMILA HAZIME BITENCOURT DE ARAÚJO (OAB 18366/MS)
POSTO ISSO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Maximiliano Tomazelli Penha.

2ª Vara Criminal de Ponta Porã
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000188-96.2018.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Renackson Leandro de Oliveira Garcia
ADV: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (OAB 16885/MT)
Intima-se a Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar telefone do réu, a modo de possibilitar a realização da
audiênica por videoconferência.
Processo 0000749-28.2015.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Autor: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Matheus Ricciardi Sobrinho
ADV: JEFERSON MORENO (OAB 14821/MS)
Intima-se a Defesa acerca da Sentença de fls. 382-384 com teor: “(...)Pelo exposto, condeno MATHEUS RICCIARDI
SOBRINHO pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP.(...)”
Processo 0001228-21.2015.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Réu: Vinicius Sena Peloi
ADV: LUCIANA ANDRÉIA AMARAL CHAVES (OAB 17044/MS)
Intima-se a Defesa da Sentença de f. 344-345: Pelo exposto, condeno Vinicius Sena Peloi pela prática do crime previsto
nartigo 155, parágrafo quarto, inciso II (fraude) do Código Penal.
Processo 0002167-25.2020.8.12.0019 (apensado ao Processo 0004956-79.2020.8.12.0800) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Hermes da Costa Silva - John Eires Ojeda Lopes
ADV: CRISTIAN ALEIXO LENCINA (OAB 24053/MS)
ADV: LAURA KAROLINE SILVA MELO (OAB 11306/MS)
Fica a defesa do réu intimada da decisão de fls. 308/311: “(...) PELO EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão
preventiva/prisão domiciliar de HERMES DA COSTA SILVA. No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 09/03/2021, às 13:00 horas, a ser realizado por meio de videoconferência com a ferramenta/aplicativo “Microsoft Teams”,
conforme as orientações já apresentada nos autos.”
Processo 0002392-79.2019.8.12.0019 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Jose Antonio Medina Vega
ADV: VINÍCIUS JOSÉ CRISTYAN MARTINS GONÇALVES (OAB 18374/MS)
Intima-se a Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado do réu.
Processo 0002527-57.2020.8.12.0019 (apensado ao Processo 0002461-77.2020.8.12.0019) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Diego Henrique Faria Silva - Paloma Soares Melo
ADV: ALEXSANDRA ROSA DA SILVA LOPES (OAB 21209/MS)
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Intima-se a Defesa da Decisão Interlocutória de f. 361: A Defesa informou durante o plantão forense que os réus vão residir
nesta comarca, conforme f. 357-358, sendo deferido a permanência dos acusados nesta comarca, conforme decisão de f. 359.
Diante disso, revogo a decisão de f. 339. Cumpram-se as determinações constantes na sentença de f. 326-337, especialmente
em relação a colocação de tornozeleira eletrônica na ré Paloma, bem como a expedição da GR. Intimem-se. Às providências.
Processo 0002711-13.2020.8.12.0019 (apensado ao processo 8000361-95.2020.8.12.0800) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Luiz Ricardo de Godoi
ADV: LÍVIA ROBERTA MONTEIRO (OAB 22281A/MS)
Intima-se a Defesa para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as contrarrazões recursais.
Processo 0002836-78.2020.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Joelton Cunha Tavares - Mariana Alves de Souza
ADV: ALESSANDRO FARIAS ROSPIDE (OAB 16770/MS)
Intima-se a Defesa para, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as razões e contrarrazões recursais.
Processo 0004174-87.2020.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Haroldo Antunes da Silva
ADV: ANDERSON POZZEBON VIEIRA (OAB 72425/PR)
ADV: GIOVANI MARCELO RIOS (OAB 36084/PR)
ADV: RODRIGO BIEZUS (OAB 36244/PR)
Intima-se a Defesa do Despacho de f. 126: Intime-se o causídico indicado pelo acusado na f. 125, conforme procuração de
f. 90, para apresentar a reposta à acusação. Às providências.
Processo 0004426-32.2016.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso
Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Davi Elias Lopes - Nilton Pereira da Silva
ADV: THIAGO EUGÊNIO ALONSO AFIF (OAB 19641/MS)
ADV: GEIDINARA AYALA ALONSO (OAB 18332/MS)
Intima-se a Defesa acerca da Sentença de fls. 761-762 com teor: “(...) Pelo exposto, absolvo Nilton Pereira da Silva com
base no artigo 386, VII do CPP.(...)”
Processo 0004642-22.2018.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Daniel Gois Rodrigues
ADV: JOÃO AUGUSTO FRANCO (OAB 2826/MS)
Intima-se a Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço atualizado do réu.
Processo 0005728-62.2017.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Izaias Caseres Falcão
ADV: JOAO DOURADO DE OLIVEIRA (OAB 2495/MS)
Intima-se a Defesa acerca da Sentença de fls. 238, com teor: “(...)Pelo exposto, absolvo IZAIAS CASERES FALCÃO, com
fulcro no artigo 386, VII do CPP.(...)”
Processo 0007202-34.2018.8.12.0019 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Réu: Valdeci Sergio Proença - Mauricio Nymann dos Santos
ADV: MAURO ALCIDES LOPES VARGAS (OAB 18654/MS)
ADV: JACENIRA MARIANO (OAB 7556/MS)
Intima-se a Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do Réu Mauricio Nymann dos Santos.
Processo 0800005-87.2021.8.12.0019 (apensado ao Processo 0003586-80.2020.8.12.0019) - Liberdade Provisória com
ou sem fiança - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Reqte: Renata Lial de Figueiredo
ADV: CRISTIAN ALEIXO LENCINA (OAB 24053/MS)
PELO EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva/prisão domiciliar de RENATA LIAL DE FIGUEIREDO.
Intimem-se.
Processo 0804493-22.2020.8.12.0019 (apensado ao Processo 0004939-58.2020.8.12.0019) - Liberdade Provisória com
ou sem fiança - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Reqte: Tiago Guerreiro Lemes
ADV: CLEUIR FREITAS RAMOS (OAB 6195/MS)
PELO EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva/prisão domiciliar de TIAGO GUERREIRO LEMES.
Oficie-se à Unidade Penal Ricardo Brandão/setor médico, para que informe a atual situação de saúde do acusado, devendo
informar se o mesmo está recebendo os medicamentos e os atendimentos médicos necessários, e também informar se o quadro
das enfermidades de bronquite e asma grau 4, estão no quadro estável. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Às providências.
Processo 0804684-67.2020.8.12.0019 - Relaxamento de Prisão - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Reqte: Edson Marques de Oliveira
ADV: RODRIGO SANTANA (OAB 14162B/MS)
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulada por Edson Marques de Oliveira. O Ministério Público
Estadual manifestou-se pelo indeferimento do pedido, requerendo a intimação da Defesa para que comprove o agendamento da
oitiva do requerente pelo Delegado de polícia. Antes analisar o pedido, intime-se a Defesa para que comprove o agendamento
da oitiva do requerente juntamente com o Delegado, prazo de 05 dias. Decorrido o prazo, sem a juntada, retornem os autos
conclusos. Caso a Defesa comprove a juntada do agendamento ou junte documento que comprove que o investigado irá
colaborar com a justiça, dê-se vista ao MPE para manifestação. Intimem-se. Às providências.
Processo 0804728-86.2020.8.12.0019 (apensado ao Processo 0900027-90.2020.8.12.0019) - Liberdade Provisória com
ou sem fiança - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Reqte: Alexandre Alves da Silva Souza
ADV: CRISTIAN ALEIXO LENCINA (OAB 24053/MS)
PELO EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva/prisão domiciliar formulado por ALEXANDRE ALVES
DA SILVA SOUZA.
Processo 0900045-53.2016.8.12.0019 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Autor: M.P.E. - Réu: F.R.L.
ADV: FERNANDO CESAR BUENO DE OLIVEIRA (OAB 3409/MS)
Intima-se a Defesa acerca da Sentença de fls. 207 com teor: “(...)Pelo exposto, absolvo Faustino Ramão Lopes com base
no artigo 386, VII do CPP.(...)”
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Juizado Especial Adjunto Cível de Ponta Porã
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SABRINA ROCHA MARGARIDO JOÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ARMIN MARCHEWICZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800679-02.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Giuliano Alves Fróes e outro
ADV: GIULIANO ALVES FRÓES (OAB 24661/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 13:30hs.
Processo 0801300-96.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqte: Rosana Lucia Insfran Rosa
ADV: PAULO INSFRAN PERCIANY (OAB 19455/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 17:00hs.
Processo 0801314-80.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Baggio & Cia Ltda
ADV: LAURA KAROLINE SILVA MELO (OAB 11306/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 15:00hs.
Processo 0801323-42.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Pyetra Abadia da Conceição
ADV: FABRÍCIO FRANCO MARQUES (OAB 10807/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
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da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 15:30hs.
Processo 0801327-79.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cancelamento de vôo
Reqte: Lurdes Victória Acuña do Amaral
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
ADV: TATYANE BARBOSA DADALTO TSCHINKEL (OAB 22559/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 14:00hs.
Processo 0801336-41.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Rene Vicente Acuña do Amaral
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:30hs.
Processo 0801361-54.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Magdiel Vinicius Schimidt Figueiredo
ADV: MARCELO MENESES ECHEVERRIA DE LIMA (OAB 14456/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:00hs.
Processo 0801369-31.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Atraso de vôo
Reqte: Thamires de Andrade Paiva
ADV: OSCAR BERWANGER BOHRER (OAB 79582/RS)
ADV: PEDRO BOHRER AMARAL (OAB 74896/RS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
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alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 16:00hs.
Processo 0801385-82.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Adriana Jarcem da Silva
ADV: HEITOR MIRANDA GUIMARAES (OAB 9059/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 16:30hs.
Processo 0801387-52.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Reqte: Ruan Lima Soares - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: CARLOS ALEXANDRE HERREIRA (OAB 16161/MS)
ADV: ANA GUADALUPE BARTNIKOVSKI ZOLIN (OAB 24279/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 17:00hs.
Processo 0801408-28.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Irregularidade no atendimento
Reqte: Rene Vicente Acuna do Amaral e outro
ADV: LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES DO AMARAL (OAB 6661/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 13:30hs.
Processo 0801453-32.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Valdir Alves de Oliveira - Reqdo: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: REGIANE CRISTINA DA FONSECA (OAB 8370/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ P. GONDIM (OAB 62192/RJ)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
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da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 15:30hs.
Processo 0801468-98.2020.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Extravio de bagagem
Autor: Alisson Gustavo Mendes Soares
ADV: CARLOS ALEXANDRE HERREIRA (OAB 16161/MS)
ADV: ANA GUADALUPE BARTNIKOVSKI ZOLIN (OAB 24279/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 14:30hs.
Processo 0801484-52.2020.8.12.0019 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Nair Chimenes Larson
ADV: FABIO RICARDO M. FIGUEIREDO (OAB 5390/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 15:00hs.
Processo 0803692-77.2018.8.12.0019 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa
Reqte: Crédia da Silva Bispo Duarte
ADV: CARLOS ALEXANDRE HERREIRA (OAB 16161/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 16:00hs.

Ribas do Rio Pardo
Vara Única de Ribas do Rio Pardo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000004-69.2021.8.12.0041 - Auto de Prisão em Flagrante - Descumprimento de medidas protetivas de
urgência
Indiciado: E.M.P.
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ADV: JOCELI GERONIMO DA SILVA (OAB 23848/MS)
Intimação da defesa do acusado acerca da decisão de fls. 104/105.
Processo 0000419-23.2019.8.12.0041 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal
Réu: Deividy Rodrigues Ximenes
ADV: GLAUCIA SANTANA HARTELSBERGER PASSOS (OAB 8485/MS)
Intimação acerca do despacho de f. 118.
Processo 0001173-43.2011.8.12.0041 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: Nivaldo da Costa Moreira - Exectdo: Rondai Segurança Ltda ME
ADV: JAQUELINE ZAMBIASI (OAB 13637/MS)
Intimação do executado de todo teor do despacho de f. 487, devendo proceder a juntados aos autos de eventuais extratos
de bloqueio realizados junto ao Bacenjud/Sisbajud onde constem os valores mencionados pelo demandado.
Processo 0001433-42.2019.8.12.0041 (processo principal 0001365-92.2019.8.12.0041) - Restituição de Coisas
Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Reqte: Juliana Ferreira Rosa
ADV: RODRIGO SCALQUO FONSECA (OAB 348137/SP)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0001618-80.2019.8.12.0041 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contra a Mulher
Réu: J.P.B.G.
ADV: JOCELI GERONIMO DA SILVA (OAB 23848/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2021, às 13h45m.
Processo 0001840-63.2010.8.12.0041 (apensado ao Processo 0800109-91.2013.8.12.0041) (041.10.001840-9) Cumprimento de sentença - Liquidação
Exeqte: Glaucia Santana Hartelsberger Passos - Exectdo: Alencar Lemos Passos
ADV: GLAUCIA SANTANA HARTELSBERGER PASSOS (OAB 8485/MS)
Intimação do autor para requerer o que entender de direito, em cinco dias.
Processo 0001974-51.2014.8.12.0041 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples
Réu: Ziquiel de Souza
ADV: VALDIR CUSTÓDIO DA SILVA (OAB 8930/MS)
Intimação acerca da decisão de f. 157.
Processo 0800023-18.2016.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Maria Aparecida da Silva Macena
ADV: JORGE NIZETE DOS SANTOS (OAB 13804/MS)
ADV: ADRIANA DOS SANTOS (OAB 18577/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800075-48.2015.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Gestante / Adotante / Paternidade
Reqte: Andréia Aparecida da Silva
ADV: JOÃO ALFREDO DANIEZE (OAB 5572B/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800208-22.2017.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Elga Ribas
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
ADV: MARCOS ÁVILA CORRÊA (OAB 15980/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800216-33.2016.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Flavia Calixto da Silva e outro
ADV: JORGE NIZETE DOS SANTOS (OAB 13804/MS)
ADV: ADRIANA DOS SANTOS (OAB 18577/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800328-02.2016.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Juvercina Oliveira Souza
ADV: JORGE NIZETE DOS SANTOS (OAB 13804/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800337-90.2018.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Autora: Geovana de Oliveira Farias
ADV: LUZIA DA CONCEIÇÃO MONTELLO (OAB 17322/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800501-65.2012.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Incapacidade Laborativa Permanente
Reqte: Leandro Oliveira da Silva
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800508-52.2015.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Dalva Maria de Mendonça
ADV: RAPHAEL CORREIA NANTES (OAB 20525/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
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Processo 0800537-68.2016.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Josefa Severina da Cruz
ADV: JORGE NIZETE DOS SANTOS (OAB 13804/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800540-18.2019.8.12.0041 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: T.L.S.H. - Réu: G.H.
ADV: GLAUCIA SANTANA HARTELSBERGER PASSOS (OAB 8485/MS)
ADV: PEDRO HENRIQUE SANTOS GARCIA (OAB 16666/MS)
ADV: KARINA LOPES KOSCHINSKI CANHETE (OAB 21688/MS)
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de setembro março de 2021, às 13:30 horas. Intimem-se as
partes para comparecerem na data designada, oportunidade em que serão colhidos os depoimentos pessoais (art. 385, do
CPC), Quanto à intimação das testemunhas, observe-se o seguinte: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar
a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensandose a intimação do juízo. § 1º A
intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência
de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.
Processo 0800554-41.2015.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Eliana Correia Cardoso
ADV: EVANDRO FERREIRA BRITES (OAB 11588/MS)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias
Processo 0800572-91.2017.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Silas Costa da Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes acerca da sentença de fls. 188/194.
Processo 0800646-14.2018.8.12.0041 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Arrendamento
Rural
Autor: Juruena Agropecuária e Participações - Ltda - Réu: Klauss Martin Andorfato
ADV: REGIS FÉLIX CANNATA (OAB 361877/SP)
ADV: CARLA REBECCA DA SILVA BICHARELLI (OAB 383701/SP)
ADV: RENATA MARIANO PEDROTI LOPES (OAB 412140/SP)
Designo audiência para o dia 24 de fevereiro de 2021, às 16:00 horas. Quanto à intimação das testemunhas, observe-se
o seguinte: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local
da audiência designada, dispensandose a intimação do juízo. § 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de
recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência
Processo 0800834-80.2013.8.12.0041 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: José Aparecido Lopes
ADV: VALDIR SEGURA (OAB 303265/SP)
Intimação da parte autora do retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que de direito no prazo de cinco
dias

Rio Brilhante
Vara Cível de Rio Brilhante
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0000025-60.2011.8.12.0020 (020.11.000025-0) - Ação Civil Pública Cível - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico,
Estético, Histórico ou Turístico
Reqte: Ministério Público Estadual - Reqda: Fátima de Castro Pinto - Município de Rio Brilhante - Réu: ANTONIO HUMBERTO
ALVES PINTO
ADV: SILZOMAR FURTADO MENDONÇA JÚNIOR (OAB 4287/MS)
ADV: IZABELLA REZENDE DO AMARANTE (OAB 21819/MS)
Vistos, etc. 1-) Ciente da decisão prolatada às f. 802/809. INTIMEM-SE as partes para tomarem conhecimento da referida
determinação. 2-) INTIME-SE o Município de Rio Brilhante/MS, através de seu prefeito ou Procurador(a)-Geral, para que cumpra
a determinação exarada às f. 80/809, obra que deve se iniciar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00. Eventual descumprimento ocasionará o agravamento
da medida ou sua substituição. Intime-se a proprietária de que qualquer ato de embaraço importará na aplicação de multa no
mesmo valor (por dia de embaraço). Às providências.
Processo 0000201-59.1999.8.12.0020 (020.99.000201-2) - Cumprimento de sentença
Exeqte: Jose Humberto Alves Roza - Exectdo: Renato Palâncio - Maria Aparecida Lopes Palâncio
ADV: JOSE HUMBERTO ALVES ROZA (OAB 2581/MS)
Intimação da parte inerte para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0000470-20.2007.8.12.0020 (020.07.000470-6) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Defensoria Pública Estadual de Mato Grosso do Sul - Exectdo: Banco do Brasil S/A - Airton José Meazza
ADV: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS (OAB 8217/MS)
ADV: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (OAB 10062/MS)
ADV: HANDERSON RENATO DEDUCH (OAB 11488/MS)
ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 12473A/MS)
ADV: ALESSANDRA GRACIELE PIROLI (OAB 12929/MS)
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ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos às f. 655/656, mantendo-se a sentença guerreada incólume. Às
providências e, oportunamente, ARQUIVEM-SE. Rio Brilhante, 12 de novembro de 2020.
Processo 0800481-30.2018.8.12.0020 - Monitória - Duplicata
Reqte: Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande Dourados - Cergrand - Reqdo: Prestadora de
Serviços São Luiz Me
ADV: LUIS HENRIQUE MIRANDA (OAB 14809/MS)
Intimação da parte exequente para, no prazo de cinco dias, recolher o valor de 01 ato, a título de indenização de transporte
do Oficial de Justiça, cuja emissão da guia deverá ser feita no “e-SAJ” no site do Tribunal de Justiça: www.tjms.jus.br, objetivando
a citação.
Processo 0800671-56.2019.8.12.0020 - Habilitação de Crédito - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - Reqda: Espolio de Alzira Garcia Barbosa
ADV: JOSÉ LUIZ RICHETTI (OAB 5648B/MS)
ADV: THAÍS NASCIMENTO MOREIRA (OAB 19174/MS)
Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor da certidão de f. 42. Às
providências.
Processo 0800753-24.2018.8.12.0020 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Exeqte: Marli Rozani Lopes - Exectda: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: MARCELO FERREIRA LOPES (OAB 11122/MS)
ADV: IGOR VILELA PEREIRA (OAB 9421/MS)
VISTAS à parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre as petições e documentos
juntados pela parte executada (f. 304/317).
Processo 0801116-11.2018.8.12.0020 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Aniele Martins de Medeiros - Réu: Marcos Maciel Marcolino Freitas
ADV: JEFFERSON ANDRÉ REZZADORI (OAB 16008/MS)
ADV: DAVERSON MUNHOZ DE MATOS (OAB 23583/MS)
Vistos, etc. INTIME-SE a inventariante para apresentar as últimas declarações e o plano de partilha, no prazo de 10 (dez)
dias. Após, nova VISTA à Fazenda Pública e ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação. Às providências. Rio Brilhante, 10
de novembro de 2020.
Processo 0801185-82.2014.8.12.0020 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Reqte: ESPÓLIO DE ROBERTI GREISON MARTINS CORREA - EVANIRCE MARTINS RAMIRES CORREA - Roberto Carlos
Correa - Reqdo: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADV: JEFFERSON FERNANDES NEGRI (OAB 15690A/MS)
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
Vistos, etc. Ante a concordância da parte exequente, HOMOLOGO o cálculo pelo instituto requerido às fls. 346/347.
Requisite-se o pagamento, nos termos do despacho de f. 339. INDEFIRO o pedido de expedição de alvará do autor em nome de
seu procurador, porquanto, não obstante a procuração, o requisitório deve ser expedido em nome do benefício, inclusive para
fins de imposto e controle pelo órgão pagador.
Processo 0801191-26.2013.8.12.0020 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Santander (Brasil) S.A. - Exectdo: COPRAMIL COM. E TRANSP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA Laercio Reginatto
ADV: FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 21569A/MS)
Vistos, etc. 1-) Conforme se depreende dos autos n.º 0801625-15.2013.8.12.0020, a parte executada, antes da citação,
ofertou bens à penhora por intermédio de advogado devidamente constituído nos embargos à execução (em apenso) (f. 63),
sendo que tais petições foram protocoladas na mesma data, qual seja, 22 de novembro de 2013. Assim, apenas para constar
nesse processo, a citação decorre do comparecimento espontâneo da parte executada, nos termos do art. 239, §1º, do Código
de Processo Civil. ANOTE-SE o patrocínio de f. 310. 2-) Previamente à realização de nova tentativa de penhora via sistema
Sisbajud, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado da dívida. Às
providências. Rio Brilhante, 06 de novembro de 2020.
Processo 0801319-02.2020.8.12.0020 (apensado ao Processo 0801698-84.2013.8.12.0020) - Cumprimento de sentença
- Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Sidney Beloni Lopes Me - Exectdo: W3 Factoring Ltda
ADV: RAFAELA TIYANO DICHOFF KASAI (OAB 11757/MS)
ADV: DANIEL ANDRADE BITTENCOURT (OAB 15215/MS)
ADV: JULIANO GUSSON ALVES DE ARRUDA (OAB 15981/MS)
Vistos, etc. PROCEDA-SE à penhora no rosto dos autos conforme ofícios de f. 79/83. Sem prejuízo, VISTA dos autos à parte
exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. Às providências.
Processo 0801483-74.2014.8.12.0020 - Execução de Alimentos - Prestação de Alimentos
Exeqte: D.C.P.S. e outro
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Intimação da parte inerte para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Processo 0801644-50.2015.8.12.0020 - Arresto - Cheque
Reqte: Egídio Vilani Comin - Reqdo: Trevo da Sorte Alimentos Ltda
ADV: VINÍCIUS DOS SANTOS LEITE (OAB 10869/MS)
Intimação da parte inerte para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Juizado Especial Adjunto de Rio Brilhante
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0001855-46.2020.8.12.0020 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Exeqte: Oriente Comércio e Importação de Penus Ltda
ADV: LAERCIO VENDRUSCOLO (OAB 6550/MS)
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Vistos, etc. Em consulta aos autos n.º 0804261-62.2019.8.12.0110, em trâmite na 5ª Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca de Campo Grande, verifico que o acordo de f. 14/16 foi homologado por sentença transitada em julgado na qual
consta inclusive a determinação para que a presente seja devolvida. Assim, DEVOLVA-SE com as nossas homenagens. Às
providências. Rio Brilhante, 07 de janeiro de 2021.

São Gabriel do Oeste
1ª Vara de São Gabriel do Oeste
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000266-62.2011.8.12.0043 (043.11.000266-3) - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Ato /
Negócio Jurídico
Reqte: Caetano Dal Ongaro - Reqdo: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: MAURICIO DORACIO MENDES (OAB 133066/SP)
ADV: MARCELO DORÁCIO MENDES (OAB 136709/SP)
1) Em atenção ao disposto no art. 510 do CPC- Código de Processo Civil c/c art. 524, §§3º e 4º, do CPC, intime-se a parte
ré, na pessoa do respectivo advogado, para que traga aos autos, no prazo de até 30 (trinta) dias, slips ou contas gráficas
originais da evolução dos débitos onde consta todo o lançamento desde a liberação do crédito até a última movimentação ou
liquidação, das cédulas 1) 88/00324-8, no valor de NCZ$ 476.840,00, com vencimento final previsto para 21/06/1991, f. 26-28;
2). 88/00365-5, no valor de NCZ$ 2.437.779,30, com vencimento final previsto para 21/06/1989, f. 22-25. sob pena de, não o
fazendo, reputar-se corretos os cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do § 5º do já referido art. 524 do CPC. 2)
Para realização da perícia necessária à liquidação nomeio como perito do juízo o Sr. Vinícius Alexander Oliva Sales Coutinho VCP Consultoria e Perícias (com endereço na Rua 13 de Maio, 2500 - 13º andar - Sala 1307 - CEP 79002-923 - Campo Grande
- MS, telefone (67) 3389-3000, http://www.vcpericia.com.br), devendo o laudo ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
do início dos trabalhos. Notifique-se o perito nomeado para manifestar sua aceitação ao encargo, bem como apresentar proposta
de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, intime-se a parte ré para se manifestar, também no prazo
de 05 (cinco) dias, uma vez que os honorários serão por ela suportados em razão da inversão do ônus da prova reconhecida na
sentença sob liquidação. 3) Faculto à partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de quesitos e assistentes técnicos
(art. 465, §1º, do CPC c/c art. 510, in fine, do CPC). Às providências e intimações necessárias.
Processo 0001067-60.2020.8.12.0043 (apensado ao Processo 0000322-37.2007.8.12.0043) (processo principal
0000322-37.2007.8.12.0043) - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Cheque
Reqte: Iccpa Implementos Rodoviários Ltda
ADV: ANSELMO MATEUS VEDOVATO JÚNIOR (OAB 9429/MS)
Intimação para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0001821-12.2014.8.12.0043 - Monitória - Estabelecimentos de Ensino
Reqdo: Laércio Bottega
ADV: ANTONIO CARLOS FERREIRA (OAB 2953B/MS)
ADV: VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 21632/MS)
ADV: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 12522/MS)
Intimação do requerido acerca da petição e documentos de fls. 254-255.
Processo 0100471-41.2007.8.12.0043 (043.07.100471-0) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
Exeqte: Merko Comércio e Representações de Produtos Agropecuários Ltda - TerIntCer: Microquímica Industrias Químicas
Ltda
ADV: JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO (OAB 4144B/MS)
ADV: JOÃO PAULO ZAMPIERI SALOMÃO (OAB 16820/MS)
ADV: MARLON EDUARDO LIBMAN LUFT (OAB 15138/MS)
Intimação para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0800278-33.2017.8.12.0043 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Intimação da parte exequente: 1) Defiro a busca de bens pelo Infojud, conforme requerido pelo credor. Proceda a serventia a
juntada dos respectivos extratos. 1.1) Efetuada a pesquisa, dê-se vista ao exequente para ficar ciente dos documentos e requerer
o que de direito. 2) Caso tenha sido localizado algum bem pelo Infojud e haja requerimento do credor, desde já fica deferida a
penhora, por termo ou por mandado, conforme se tratar de bem imóvel ou bem móvel. Neste caso, o credor deverá providenciar
o que se fizer necessário para expedição do termo ou mandado, intimação, registro e avaliação. Na hipótese da penhora recair
sobre bem imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC. 3) Resultando infrutífera
a pesquisa, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 05 dias, sobre o resultado negativo da tentativa de localização
de bens pelo Renajud e/ou Infojud, devendo, então, indicar bens para a penhora ou requerer a suspensão da execução, se for
o caso. 4) Caso não tenha sido localizado qualquer bem passível de penhora e havendo requerimento do credor, desde já defiro
a suspensão do feito formulado pela parte exeqüente com base no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, em caso de execução fiscal e
art. 921, inciso III e § 1º do CPC, quando se tratar de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Neste caso,
o cartório deverá remeter os autos ao arquivo provisório pelo lapso temporal indicado ou pelo prazo máximo de 01 (um) ano.
4.1) Escoado o prazo de suspensão, deverá a parte exequente ser intimada para promover o regular andamento do feito, no
prazo de 5 (cinco) dias. 5) Atente-se o cartório para que, nas hipóteses de penhora, seja observado o disposto no art. 841 e art.
525, parágrafo onze, do CPC quando se tratar de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial, bem como seja
observado o disposto no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), quando se tratar de execução fiscal.
Processo 0800406-82.2019.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Diego Pereira da Cruz - Réu: Banco Santander (Brasil) S.A.
ADV: JOÃO ANTÔNIO LAMBERT QUINTEROS (OAB 22530/MS)
ADV: JOÃO THOMAZ P. GONDIM (OAB 62192/RJ)
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Intimação das partes acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça para, querendo, requer o que entender de direito.
Processo 0800774-91.2019.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Urbana (Art. 48/51)
Autora: Jandira Maria dos Santos
ADV: GLAUCIA DINIZ DE MORAES (OAB 16343/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
Nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
Processo 0800894-08.2017.8.12.0043 - Arrolamento Sumário - Arrolamento de Bens
Autor: Oziel Borges Ferreira
ADV: MARCIA BERGAMASCHI (OAB 42314/SC)
Intimação da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800962-94.2013.8.12.0043 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: MG CONSTRUTORA LTDA. e outro
ADV: ALBERT DA SILVA FERREIRA (OAB 8966/MS)
ADV: WILSON FRANCISCO FERNANDES FILHO (OAB 7729/MS)
ADV: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA (OAB 30820/RS)
Expeça-se mandado de penhora e avaliação como requerido a fls. 134-135, observando-se os bens indicados naquela
manifestação.
Processo 0801131-42.2017.8.12.0043 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Ederson Augusto da Costa - Herdeiro: Janaina Augusto da Costa e outros
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
Intimação para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801209-31.2020.8.12.0043 (apensado ao Processo 0800018-48.2020.8.12.0043) - Embargos à Execução
- Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargdo: Banco do Brasil S/A
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Republicação para a parte a ser intimada: 1) Não verifico quaisquer das hipóteses de rejeição liminar ditadas pelo art.
918 do NCPC - Novo Código de Processo Civil e, portanto, recebo os presentes embargos do devedor. No que pertine
aos efeitos, pleiteia a parte embargante a concessão de efeito suspensivo Por expressa previsão legal (§1º do art. 918
do NCPC), para concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução se faz necessário que a) a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; b) quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano. No presente caso, conquanto a execução esteja garantida, os documentos que
acompanham petição inicial não comprovam, neste juízo perfunctório, a probabilidade do direito alegado. Sendo assim,
deixo de conceder efeito suspensivo aos embargos. 2) Intime-se a parte embargada/exequente, na pessoa do respectivo
representante processual, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I do NCPC).
Processo 0801252-65.2020.8.12.0043 - Arrolamento Sumário - Arrolamento de Bens
Reqte: Maria Regina Sitta Guimarães e outros
ADV: EVANDRO SILVA BARROS (OAB 7466/MS)
Intimação da inventariante para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0801275-11.2020.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviço
Autora: Andreia Alves dos Santos
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITO (OAB 19709/MS)
Intimação da parte acerca da contestação de fls. 181/192 para, querendo, impugná-la.
Processo 0801331-78.2019.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Lourdes Juliana Procópio da Silva
ADV: MARIA ANGÉLICA MENDONÇA ROYG (OAB 8595/MS)
ADV: WILLIAM ROSA FERREIRA (OAB 12971/MS)
Deste modo, se a parte autora pretende o pagamento do benefício de nº 6291168166, deve requerer o cumprimento
de sentença com a apresentação de memória de cálculo atualizada, de modo que, considerando que após a cessação do
referido benefício houve a implementação de outro benefício de nº 630801396-3, não há como requerer a prorrogação do
benefício nº 6291168166, que já foi cessado, antes mesmo de homologado o período pelo juízo. Sendo assim, intime-se a
parte autora para, querendo, promover o cumprimento de sentença. Aguarde-se manifestação da autora pelo prazo de 15
dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0801471-78.2020.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Marinei Barbosa da Silva Silveira
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
ADV: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER (OAB 21711/MS)
1) Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2) Intime-se a parte autora para comprovar domicílio neste
município e comarca, uma vez que no requerimento administrativo formulado junto ao INSS declarou residência no
município de Rio Verde de Mato Grosso (fls. 16) 3) Marinei Barbosa da Silva Silveira ajuizou a presente ação em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a condenação da parte ré na obrigação de lhe pagar benefício
previdenciário de pensão por morte. Indefiro a tutela provisória vindicada, uma vez que a parte autora não logrou êxito
em comprovar a probabilidade de existência de seu direito, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento que
comprove a qualidade de segurado do de cujus. 3) Deixo de determinar a designação de sessão de conciliação/mediação
perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca, previsto no artigo 165, caput, do Código de Processo
Civil. Isso porque a Procuradoria Federal já manifestou desinteresse na realização do ato e comunicou a este juízo que não
comparecerá às sessões eventualmente designadas nas ações ajuizadas em face do INSS Instituto Nacional de Seguridade
Social e/ou de outras entidades públicas por ela representadas. Junte-se o respectivo ofício, caso ainda não tenha sido
juntado aos autos. 4) Cite-se a parte demandada para, em querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme previsto no artigo 335, caput, c/c artigo 183, caput, do Código de Processo Civil), sendo que o prazo para tal fim
terá início de curso nos termos do artigo 231, inciso VI, do Código de Processo Civil, quando não houver a realização da
sessão de conciliação/mediação. Apresentada a defesa, certifique-se sua tempestividade. Em sendo tempestiva, intime-se
a parte autora para falar em 15 (quinze) dias. Em sendo intempestiva, venham conclusos. Às providências e intimações
necessárias.
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Processo 0801574-56.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Josefina Rodrigues - Réu: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
ADV: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER (OAB 21711/MS)
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
Intimação das partes acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça para, querendo, requer o que entender de direito.
Processo 0801802-60.2020.8.12.0043 (apensado ao Processo 0801683-36.2019.8.12.0043) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargte: Marcos Pereira de Mendonça
ADV: RONILSON INÁCIO BARBOSA (OAB 13530/MS)
As alegações e documentos juntados com a inicial, em especial a qualificação profissional da parte autora/exequente (ou
a falta de indicação dela), são indícios de que a declaração de hipossuficiência ora manifestada não condiz com sua real
capacidade econômico-financeira. Sendo assim, a fim de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
determino que, no prazo de até 15 (quinze) dias, a parte autora traga aos autos comprovante de rendimentos, declaração
de imposto de renda e/ou outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência. Às providências e intimações
necessárias.
Processo 0801854-56.2020.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Reqte: E.M.Z. e outro
ADV: DAIANA GIOVELLI ABITANTE (OAB 16716/MS)
Intimação das partes acerca da manifestação ministerial juntada às fls. 37/38 para, querendo, manifestar-se.
Processo 0801963-51.2012.8.12.0043 - Monitória - Execução Contratual
Exectdo: JOÃO BATISTA MEDEIROS - CAPITAL MERCANTIL E FACTORING LTDA
ADV: RAGHIANT TORRES E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (OAB 17202/MS)
ADV: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO (OAB 7146/MS)
Considerando que nos autos 0800975-65.2012.8.12.0043 que tramitou na Segunda Vara desta Comarca, foi determinada a
expedição de ofício à Polícia Federal, tendo sido obtida a resposta que os documentos pretendidos foram enviados à 3ª Vara
Federal de Campo Grande-MS e que oportunizado ao embargante trazer aos autos a prova pretendida, manifestou-se pela sua
desistência naqueles autos, intime-se o embargante para no prazo de 10 (dez) dias informar se insiste na produção das provas
consistentes nos contratos mencionados a fls. 100, devendo, no mesmo prazo, juntar referidos documentos.

2ª Vara de São Gabriel do Oeste
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000508-06.2020.8.12.0043 (apensado ao Processo 0200535-20.2011.8.12.0043) - Cumprimento de sentença
- Honorários Advocatícios
Exeqte: João Batista de Andrade Filho
ADV: JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO (OAB 4144B/MS)
Intimação do exequente, por seu procurador, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão de f. 140, dando
andamento ao feito.
Processo 0001285-59.2018.8.12.0043 (processo principal 0001025-65.2007.8.12.0043) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Honorários Advocatícios
Reqte: Palumbo Fernandes Advocacia SS
ADV: CESAR PALUMBO FERNANDES (OAB 7821/MS)
Intimação do requerente, por seus procuradores, para ficar ciente da certidão de f. 82 e para no prazo legal, impugnar à
contestação de f. 27-31.
Processo 0001405-34.2020.8.12.0043 - Carta Precatória Cível - Intimação
Reqte: Ana Lucia da Silva Tavares Costa
ADV: KÁTIA CRISTINA DE PAIVA PINTO (OAB 8837/MS)
ADV: LÍBERA COPETTI DE MOURA PEREIRA (OAB 11747/MS)
Intimação da requerente, por suas procuradoras, para no prazo legal, dar andamento a carta precatória, sob pena de
devolução.
Processo 0800006-44.2014.8.12.0043 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Banco De Lage Landen Brasil S.A.
ADV: FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 30890/PR)
ADV: ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 382471/SP)
Intimação do exequente, por seus procuradores, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão de f. 274, dando
andamento ao feito.
Processo 0800017-97.2019.8.12.0043 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha
Invtante: Leandra Amorim da Silva
ADV: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 12522/MS)
ADV: ANTONIO CARLOS FERREIRA (OAB 2953B/MS)
Intimação da invantariante, por seus procuradores, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão de f. 90, dando
andamento ao feito.
Processo 0800178-44.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Anelina Modesto de Araújo
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0800350-83.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Erasmo José Biazus
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
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Processo 0800462-52.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Luiza Barbosa de França
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0800489-35.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Maria Cristina Costa Borges
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0800496-61.2017.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6)
Autor: Afonso Líbero Rosalen
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0800544-83.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Idiocir Dezan
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0800760-44.2018.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Meire Aparecida Mendes Bortolini
ADV: LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES (OAB 13110/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0800844-11.2019.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Sociedade de Advogados Lima Junior, Domene e Advogados Associados e outro
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Intimação da exequente, por seus procuradores, para no prazo legal, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
Processo 0800905-37.2017.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Dirce Pedro da Conceição
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
Intimação do(a) requerente, por seu(s) procurador(es), para no prazo legal, dar andamento ao feito.
Processo 0801011-91.2020.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6)
Autora: Zenaide de Fátima Was Ropelatto
ADV: ALBERTO SANTANA (OAB 13254/MS)
ADV: HILARY WUNDERLICH BOZ (OAB 24631/MS)
Intimação do(a) requerente, por seus procuradores, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação de f. 58-66.
Processo 0801068-12.2020.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Ricardo Bedin
ADV: MARCELO DESIDÉRIO DE MORAES (OAB 13512/MS)
Intimação do requerente, por seus procuradores, para no prazo legal, impugnar à contestação de f. 58-70.
Processo 0801111-85.2016.8.12.0043 (apensado ao Processo 0801488-56.2016.8.12.0043) - Recuperação Judicial Recuperação judicial e Falência
Autor: Sordi Indústria de Alimentos Ltda.
ADV: DANIEL GUIMARÃES E SILVA (OAB 90402/PR)
Intimação da requerente, por seu procurador, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão de f. 932.
Processo 0801187-41.2018.8.12.0043 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Francisca Mazzetti Antonio
ADV: MATHEUS MAIDANA DE LIMA (OAB 18990/MS)
ADV: TATIANA RIBEIRO STRAGLIOTTO (OAB 15233/MS)
Intimação da inventariante, por seus procuradores, para no prazo legal, se manifestar acerca dos requerimento PGE
juntados às f. 65-66.
Processo 0801238-81.2020.8.12.0043 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6)
Autora: Nelci Maria Eibel
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
ADV: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER (OAB 21711/MS)
Intimação do(a) requerente, por seus procuradores, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação de f. 33-41.

Juizado Especial Adjunto de São Gabriel do Oeste
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0000779-59.2013.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Telefonia
Exeqte: Silveira & Gimenes Ltda
ADV: HELDER KANAMARU (OAB 21956/MS)
ADV: FERNANDO NAPP ROCHA (OAB 6731/MS)
Vistos, Certificado pelo cartório a existência de saldo em subconta consoante noticiado, defiro o pedido de fl. 255/256.
Expeça-se o necessário e, após, arquive-se com as cautelas de estilo. ÀS providências.
Processo 0800016-44.2021.8.12.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Autor: Hemerson Menoli Pesarini
ADV: DAIANA GIOVELLI ABITANTE (OAB 16716/MS)
Vistos, Intime-se a parte autora para que emende a petição inicial formulando os pedidos que entende devidos, indicando
o valor da causa e esclarecendo se houve comunicação de venda ao Detran, no prazo de dez dias. Int., sob pena de extinção.
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Processo 0800264-78.2019.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Direito de Imagem
Autora: Ágda da Cruz Jara - Réu: Sydney Talles Batista do Nascimento
ADV: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER (OAB 21711/MS)
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
ADV: LUCIMARI KOSINSKI (OAB 19779/MS)
ADV: TIAGO ARMOND VICENTE (OAB 232934/SP)
Vistos, Na forma dos artigos 52, da Lei 9.099/95 e 513 §2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais,
não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá
a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Por fim, certificado o
trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a
expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código
de Processo Civil. ÀS providências.
Processo 0800581-57.2011.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Telefonia
Reqte: Egidio Abitante
ADV: MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS (OAB 12970/MS)
ADV: VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 21632/MS)
ADV: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 12522/MS)
Vistos, Manifeste o embargado sobre os embargos de fl. 382/387 em cinco dias. ÀS providências.
Processo 0800674-05.2020.8.12.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: C. S. A. Comércio de Materiais de Construção Ltda - ME
ADV: ROBSON LUIS MARTINELLI (OAB 15341/MS)
Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 43 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação interposta por C. S. A.
Comércio de Materiais de Construção Ltda - ME em face de Valdelice Vieira Batalha de Souza. No decorrer do feito, a parte
autora noticiou ter recebido da ré, espontaneamente, o valor objeto da presente e requereu a extinção da presente. Homologo a
desistência da ação atento a que, nos moldes do artigo 51, parágrafo 1º da Lei 9099/90, desnecessária a intimação das partes.
Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil e determino o
cancelamento de eventual audiência agendada no feito. Sem custas e despesas processuais nos termos do artigo 54 da Lei
9.099/95. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.
Processo 0800689-08.2019.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil
Reqte: Élida Moraes Rocha Dantas - Reqdo: Pet Shop Oi Totó
ADV: TIAGO ARMOND VICENTE (OAB 232934/SP)
ADV: LUCIMARI KOSINSKI (OAB 19779/MS)
ADV: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA (OAB 12522/MS)
Vistos, Considerando o noticiado às fl. 193 e comprovado às fl. 195, arquive-se o presente com as cautelas de estilo eis que
cumprida voluntariamente a obrigação imposta na sentença transitada em julgado. ÀS providências.
Processo 0800807-62.2011.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: CRISTHIANE BERGMAIER - Exectdo: Pedro Menuci - TercNaInt: Michael Luiz Menuci
ADV: RICARDO MACENA DE FREITAS (OAB 12589/MS)
ADV: FERNANDO JOSE PAES DE BARROS GONCALVES (OAB 4171/MS)
ADV: RICARDO TRAD (OAB 832/MS)
Vistos, Intimem-se os peticionantes de fl. 157 a juntarem aos autos seus respectivos documentos pessoas e indicarem quem
é a pessoa de Amanda Menuci Petelinkar, declarante do óbito de Pedro Menuci. ÀS providências.
Processo 0801023-08.2020.8.12.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Luciano Souza Nunes - Reqdo: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: ANGELA MARIA AIMI (OAB 10488/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: SIMONE CRISTINA NERVIS (OAB 8915/MS)
Vistos, Defiro os benefícios a justiça gratuita ao autor. Estando no prazo de 10 dias, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) da
sentença proferida, somente no efeito devolutivo e determino a intimação para resposta escrita, também no prazo de 10 dias. A
seguir, encaminhe-se à competente Turma Recursal com as nossas homenagens. Int.
Processo 0801074-19.2020.8.12.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Dheovhanna Daiana de Moura Fernandes - Reqda: Telefônica Brasil S.A
ADV: ED PATRIK GUIMARÃES DA SILVA (OAB 18753/MS)
ADV: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES (OAB 21720A/MT)
ADV: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (OAB 24460A/MS)
Vistos, Defiro os benefícios a justiça gratuita ao autor. Estando no prazo de 10 dias, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) da
sentença proferida, somente no efeito devolutivo e determino a intimação para resposta escrita, também no prazo de 10 dias. A
seguir, encaminhe-se à competente Turma Recursal com as nossas homenagens. Int.
Processo 0801084-63.2020.8.12.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Franqui Carlos da Silva
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
ADV: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER (OAB 21711/MS)
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos que Franqui Carlos da
Silva move em face de Barbara Becker Vieira e determino a suspensão do presente até o dia 20 de março de 2021. Decorrido o
prazo acima assinalado sem qualquer manifestação das partes nestes autos, tendo a composição amigável efeito de sentença
entre as partes, julgo extinta essa fase processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do Código
de Processo Civil e determino o cancelamento de eventual audiência agendada no feito. Sem custas e sem honorários. P.R.I.
Cumpra-se, arquivando-se oportunamente.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

571

Processo 0801563-90.2019.8.12.0043 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: César Roque Pelizza
ADV: CÉSAR ROQUE PELIZZA (OAB 6939/MS)
Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sidrolândia
1ª Vara Cível de Sidrolândia
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA ELIANE TEDARDI DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSENI ANDRADE AQUINO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0023/2021
Processo 0800880-47.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco do Brasil S/A, R$ 255,01
Processo 0801533-83.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Pan S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Pan S.A., R$ 2.732,25
Processo 0802001-13.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Bradesco Financiamentos S.A., R$ 1.275,05
Processo 0802431-96.2018.8.12.0045 (apensado ao Processo 0800340-96.2019.8.12.0045) - Procedimento Comum
Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Banco Votorantim S.A., R$ 1.275,05
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2021
Processo 0001057-30.2008.8.12.0045 (045.08.001057-6) - Cumprimento de sentença - Fixação
Exeqte: M.E.L.V.
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
ADV: VITAL JOSÉ SPIES (OAB 6377/MS)
Vistos, etc. Ante a não localização de bens penhoráveis, suspende-se o feito nos termos do art. 921, III do Código de
Processo Civil/15. Aguarde-se em arquivo provisório até manifestação da parte exequente. Intime-se.
Processo 0001650-39.2020.8.12.0045 - Carta Precatória Cível - Citação
Reqte: Banco Bradesco S/A
ADV: HERNANI ZANIN JUNIOR (OAB 305323/SP)
EXPEDIENTE: “Diante da juntada de mandado com diligência negativa, fica a parte autora intimada para se manifestar, no
prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 46.
Processo 0001931-78.2009.8.12.0045 (045.09.001931-2) - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar
Alimentos - Prestação de Alimentos
Exectdo: E.S.C.
ADV: BRUNO GHIZZI (OAB 365896/SP)
Vistos, etc. Intime-se o Executado como requerido à fl. 134. Após, manifeste-se a Exequente.
Processo 0800454-35.2019.8.12.0045 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio
Autor: Modello Construções Ltda
ADV: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 14666/MS)
EXPEDIENTE - sobre a contestação de fls. 143-148, intima-se o autor para impugnação. Prazo: 15 dias.
Processo 0800569-22.2020.8.12.0045 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
EXPEDIENTE - sobre a contestação de fls. 86-91, intima-se o autor para impugnação. Prazo: 15 dias.
Processo 0800660-20.2017.8.12.0045 - Ação de Exigir Contas - Revisão
Ré: L.R.S.
ADV: ANGELO ELZO MAZZINI (OAB 19553/MS)
Manifeste-se o requerido acerca do pedido de desistência de fls. 90/91. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800907-35.2016.8.12.0045 - Monitória - Cédula de Crédito Rural
Reqte: Cooperativa de Crédito Sicred
ADV: IGNIS CARDOSO DOS SANTOS (OAB 12415/PR)
EXPEDIENTE - sobre a contestação de fls. 168-172, intima-se o autor para manifestação. Prazo: 15 dias.
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Processo 0801036-98.2020.8.12.0045 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Armando Lucas Bueno Paiva e outro
ADV: ARTHUR VASCONCELLOS DIAS ALMEIDINHA (OAB 15533/MS)
ADV: MATHEUS FERRO KUNII (OAB 25247/MS)
EXPEDIENTE - intima-se o autor para manifestar-se acerca do pedido de fls. 108-109 da Procuradoria do Estado MS. Prazo:
05 dias.
Processo 0801411-70.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e outro
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
Intima-se a parte requerida acerca da petição do perito de fls. 369, para efetuar o depósito dos honorários periciais., no
prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801859-72.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autor: E.R.
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
Intimação da aprte acerca do despacho de fls15/17 bem como certidão de fl.18: Certifico que foi designada audiência nesta
vara com os dados abaixo informados: Sessão de Conciliação - Art. 334 CPC/2015 Data: 18/02/2021 Hora 17:00 Local: Sala
Mediador/Conciliador
Processo 0802576-55.2018.8.12.0045 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso
Próprio
Autor: Modello Construções Ltda
ADV: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 14666/MS)
EXPEDIENTE - sobre a contestação de fls. 159-164, intima-se o autor para impugnação. Prazo: 15 dias.
Processo 0802786-38.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Marcos Paulo Alves Rodrigues
ADV: WESLEI MARQUES GALDINO (OAB 22827/MS)
Intima-se a parte autora para ciência acerca da petição e documentos de fls. 51-91.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA ELIANE TEDARDI DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSENI ANDRADE AQUINO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0022/2021
Processo 0800776-55.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Maria de Lourdes Rodrigues - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0800862-26.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Zenira Andrade da Silva Vilharva - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (OAB 11235/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801466-21.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Herculano Teixeira Barbosa - Réu: Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. e outro
ADV: IGOR MACIEL ANTUNES (OAB 74420/MG)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: PRISCILA RODRIGUES MARIANO (OAB 148126/MG)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801583-12.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Autora: Daniela Nunes
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
Intima-se a parte autora para ciência do retorno dos autos do Tribunal, bem como da petição de fls. 307-309, para, querendo,
manifestar-se em 5 (cinco) dias.
Processo 0801584-94.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Daniela Nunes - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801696-63.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: José de Andrade - Réu: Banco BMG S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0801859-77.2017.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Jose de Souza Cabral - Ré: Banco Cruzeiro do Sul S/A
ADV: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP)
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ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0801914-91.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Enedina Rosa de Jesus Santos - Réu: Banco BMG S/A
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: ELAINE ARAUJO MATHEUS (OAB 23444/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802014-12.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Francisco Mendes - Réu: Itaú Unibanco S.A.
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802054-28.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Claudemiro Gomes Romero - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802386-29.2017.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Amilton Marques Soares - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: MARINONE MACHADO FERREIRA (OAB 12903/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802413-75.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Valdomiro Alves de Souza - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802414-60.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Valdomiro Alves de Souza - Réu: Banco BMG S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802429-29.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Percilia Teixeira de Souza - Réu: Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: FELIPE GAZOLA VIERA MARQUES (OAB 17213/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802507-23.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Nenita Pedro Francisco - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ELAINE ARAUJO MATHEUS (OAB 23444/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0802914-29.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Guacira Pires Machado - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
Processo 0803022-24.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Olimpio Molina Benitez - Réu: Banco BMG S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS EIRELLI - ME (OAB 844/MS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco)
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Processo 0803255-55.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Alvaro Ajala Montezano - Réu: Boa Vista Serviços S.A. e outro
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: GIANMARCO COSTABEBER (OAB 15316A/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (OAB 56210/RS)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA ELIANE TEDARDI DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSENI ANDRADE AQUINO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0025/2021
Processo 0800941-68.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Odivaldo Prete Miranda - Réu: Unimed Seguradora S/A
ADV: GAYA LEHN SCHNEIDER (OAB 10766/MS)
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intima-se as partes de que foi designada audiência nesta vara com os dados abaixo informados: Sessão de Conciliação
- Art. 334 CPC/2015 Data: 29/04/2021 Hora 16:40 Local: Sala Mediador/Conciliador - Fórum desta Comarca, localizado Rua
Targino de Souza Barbosa, nº 855, Centro - CEP 79170-000, Fone: (67) 3272-1407, Sidrolândia-MS.
Processo 0801742-81.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Ramira Rodrigues da Silva
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
Foi designada audiência nesta vara com os dados abaixo informados: Sessão de Mediação - Art. 334 CPC/2015 Data:
29/04/2021 Hora 13:00 Local: Sala Mediador/Conciliador - Fórum desta Comarca, localizado Rua Targino de Souza Barbosa,
nº 855, Centro - CEP 79170-000, Fone: (67) 3272-1407, Sidrolândia-MS. 1 A petição inicial preenche os requisitos legais
necessários, motivo pela qual a recebo e defiro os benefícios da justiça gratuita. 2 - Designe-se audiência de tentativa de
conciliação/mediação, devendo a serventia e as partes observarem as disposições do art. 334, e seus parágrafos, do Código
de Processo Civil. 2.1 Havendo manifestação de ambas as partes pelo desinteresse na audiência, a serventia deverá cancelar
o ato (CPC 334, § 4º, I) ou havendo manifestação de apenas uma das partes (seja polo ativo ou passivo) no sentido de
desinteresse na audiência, mesmo assim deverá comparecer ao ato, tendo em vista que é dever do juiz estimular a conciliação
(CPC 3º, § 3º), ressaltando-se que o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu
deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC 334, § 5º).
2.2 - As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC 334, § 9º), competindo à parte o
dever de procurar previamente o Defensor, e poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir (CPC 334, § 10º). 2.3 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação
é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC 334, § 8º) e caso haja o comparecimento de
uma das partes sem o seu patrono ou Defensor Público, será aplicada a multa referida. 3 Promova-se a citação e intimação
da parte demandada, observando-se as disposições dos Capítulos I a IV, do Título II, do Livro IV, da Parte Geral, do Código
de Processo Civil. 3.1 A serventia deverá encaminhar, junto da citação, uma senha para acesso ao processo eletrônico. 3.2
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos arts. 4º e 6º, do CPC, fica vedado o exercício pelo
demandado da faculdade prevista no art. 340, do CPC. 3.3 A contestação deverá ser apresentada no prazo de quinze dias úteis
que será contado a partir da realização da audiência de conciliação (CPC 335, I), ou, não havendo a designação de audiência,
deverá obedecer as demais disposições legais (CPC 335),incumbindo ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
(CPC 336) e manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas (CPC 341). 3.4 Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (CPC 344), sendo que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (CPC 346) que poderá intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar (CPC 346, parágrafo único). 4 Decorrido o prazo para contestação, a serventia
deverá intimar a parte autora para, no prazo de quinze dias úteis, manifestar-se, oportunidade em que: a) Havendo revelia,
deverá informar se pretende produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) Havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c)
Havendo reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção, devendo
ser intimada para tanto através de seu advogado. 4.1 - Decorrido o prazo para impugnar a contestação, a serventia deverá
providenciar a intimação das partes, independentemente de despacho, para que especifiquem no prazo comum de cinco dias,
de forma sintética, e de maneira clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendem pertinentes ao julgamento da
lide (CPC 357, § 2º), sendo: a) Questões de fato: as partes deverão indicar a matéria que entenderem incontroversa, além da
que entendem já estar provada pelas provas trazidas aos autos, devendo indicar os documentos constantes no processo que
servem de suporte a cada alegação. No que tange ao restante, se remanescer controvérsia, deverão ambas as partes especificar
as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada e objetiva sua relevância e pertinência. O silêncio, o
mero protesto genérico por produção de provas, os requerimentos protelatórios e impertinentes, serão prontamente indeferidos
e será interpretado como concordância ao julgamento antecipado da lide. b) Questões de direito: para que não sobrevenha
eventuais alegações de prejuízo, deverão as partes manifestar-se sobre a matéria a se conhecida de ofício pelo juízo, desde
que interessem ao processo, evitando-se discussões jurídicas sem correlação ao processo. Os argumentos jurídicos trazidos
pelas partes devem obedecer a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, presumindo-se tenha sido estudada até o
esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser alegado posteriormente. 5 Caso tenha havido pedido
expresso de prioridade na tramitação, e observando a serventia que a pretensão se amolda nos termos legais, anote-se. Intimese. Cumpra-se. Às providências.
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Processo 0801786-71.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: José Marques dos Santos - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e outro
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para com máxima urgencia apresentar contrato original em Cartório, considerando
data de perícia próxima 26/01/21
Processo 0801979-18.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Elisângela Rodrigues Batista - Réu: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ADV: JACÓ CARLOS SILVA COELHO (OAB 15155A/MS)
Foi designada audiência nesta vara com os dados abaixo informados: Sessão de Conciliação - Art. 334 CPC/2015 Data:
27/04/2021 Hora 15:00 Local: Sala Mediador/Conciliador - Fórum desta Comarca, localizado Rua Targino de Souza Barbosa,
nº 855, Centro - CEP 79170-000, Fone: (67) 3272-1407, Sidrolândia-MS. 1 A petição inicial preenche os requisitos legais
necessários, motivo pela qual a recebo e defiro os benefícios da justiça gratuita. 2 - Designe-se audiência de tentativa de
conciliação/mediação, devendo a serventia e as partes observarem as disposições do art. 334, e seus parágrafos, do Código
de Processo Civil. 2.1 Havendo manifestação de ambas as partes pelo desinteresse na audiência, a serventia deverá cancelar
o ato (CPC 334, § 4º, I) ou havendo manifestação de apenas uma das partes (seja polo ativo ou passivo) no sentido de
desinteresse na audiência, mesmo assim deverá comparecer ao ato, tendo em vista que é dever do juiz estimular a conciliação
(CPC 3º, § 3º), ressaltando-se que o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu
deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (CPC 334, § 5º).
2.2 - As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC 334, § 9º), competindo à parte o
dever de procurar previamente o Defensor, e poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes
para negociar e transigir (CPC 334, § 10º). 2.3 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação
é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC 334, § 8º) e caso haja o comparecimento de
uma das partes sem o seu patrono ou Defensor Público, será aplicada a multa referida. 3 Promova-se a citação e intimação
da parte demandada, observando-se as disposições dos Capítulos I a IV, do Título II, do Livro IV, da Parte Geral, do Código
de Processo Civil. 3.1 A serventia deverá encaminhar, junto da citação, uma senha para acesso ao processo eletrônico. 3.2
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos arts. 4º e 6º, do CPC, fica vedado o exercício pelo
demandado da faculdade prevista no art. 340, do CPC. 3.3 A contestação deverá ser apresentada no prazo de quinze dias úteis
que será contado a partir da realização da audiência de conciliação (CPC 335, I), ou, não havendo a designação de audiência,
deverá obedecer as demais disposições legais (CPC 335),incumbindo ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
(CPC 336) e manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas (CPC 341). 3.4 Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor (CPC 344), sendo que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (CPC 346) que poderá intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar (CPC 346, parágrafo único). 4 Decorrido o prazo para contestação, a serventia
deverá intimar a parte autora para, no prazo de quinze dias úteis, manifestar-se, oportunidade em que: a) Havendo revelia,
deverá informar se pretende produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) Havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c)
Havendo reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção, devendo
ser intimada para tanto através de seu advogado. 4.1 - Decorrido o prazo para impugnar a contestação, a serventia deverá
providenciar a intimação das partes, independentemente de despacho, para que especifiquem no prazo comum de cinco dias,
de forma sintética, e de maneira clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendem pertinentes ao julgamento da
lide (CPC 357, § 2º), sendo: a) Questões de fato: as partes deverão indicar a matéria que entenderem incontroversa, além da
que entendem já estar provada pelas provas trazidas aos autos, devendo indicar os documentos constantes no processo que
servem de suporte a cada alegação. No que tange ao restante, se remanescer controvérsia, deverão ambas as partes especificar
as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada e objetiva sua relevância e pertinência. O silêncio, o
mero protesto genérico por produção de provas, os requerimentos protelatórios e impertinentes, serão prontamente indeferidos
e será interpretado como concordância ao julgamento antecipado da lide. b) Questões de direito: para que não sobrevenha
eventuais alegações de prejuízo, deverão as partes manifestar-se sobre a matéria a se conhecida de ofício pelo juízo, desde
que interessem ao processo, evitando-se discussões jurídicas sem correlação ao processo. Os argumentos jurídicos trazidos
pelas partes devem obedecer a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, presumindo-se tenha sido estudada até o
esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser alegado posteriormente. 5 Caso tenha havido pedido
expresso de prioridade na tramitação, e observando a serventia que a pretensão se amolda nos termos legais, anote-se. Intimese. Cumpra-se. Às providências.
Processo 0802179-93.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Ceniria Quadro da Costa - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
Intima-se as partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para requererem o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Processo 0803237-34.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: João Rodrigues Figueiredo Neto
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Diante do recurso de apelação de fls. 551-583, nos termos do § 1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/2015, fica a
parte apelada intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente suas contrarrazões.
Processo 0803500-32.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Réu: CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
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ADV: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB 8125/MS)
Diante do recurso de apelação de fls. 218-230, nos termos do § 1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil/2015, fica a
parte apelada intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente suas contrarrazões.

2ª Vara Cível de Sidrolândia
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO MOREIRA FREITAS DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ALAÍDE DA SILVA LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0802522-55.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, R$ 1.384,34
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0800196-25.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Esperidiao da Rosa - Réu: Banco Original S/A
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 366/373.
Processo 0800335-74.2019.8.12.0045 (apensado ao Processo 0802424-07.2018.8.12.0045) - Procedimento Comum
Cível - Empréstimo consignado
Autora: Percilia Teixeira de Souza
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 183/192.
Processo 0800336-59.2019.8.12.0045 (apensado ao Processo 0802424-07.2018.8.12.0045) - Procedimento Comum
Cível - Empréstimo consignado
Autora: Percilia Teixeira de Souza
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 309/318.
Processo 0800617-49.2018.8.12.0045 - Cumprimento de sentença - Nota Fiscal ou Fatura
Exeqte: Rápido Transpaulo Ltda - Exectdo: Jrf Cotrin - Me
ADV: VITOR CAMARGO SAMPAIO (OAB 385092/SP)
Intimação do autor acerca da manifestação do réu de fls. 284/285.
Processo 0800710-41.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Liminar
Reqte: Nelson Lourenço do Nascimento Escalante - Mônica do Nascimento Escalante - TerIntCer: Energisa Mato Grosso do
Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 19813/MS)
Intimação da parte autora acerca da manifestação de fls. 92/95.
Processo 0800841-55.2016.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Francismaira da Silva
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
Intimação da parte autora acerca da Juntada de Ofício de fls. 224/227.
Processo 0801273-16.2012.8.12.0045 (apensado ao Processo 0800605-06.2016.8.12.0045) - Execução Fiscal - Dívida
Ativa
Exectdo: Mauro Valério
ADV: JUCELINO VALERIO (OAB 10764/MS)
ADV: NEVIO AUGUSTO VALERIO (OAB 17847/MS)
Intimação do executado acerca da Manifestação de fl. 1069.
Processo 0801458-10.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autora: Denair Francisco Basilio - Réu: Associação Comercial de São Paulo e outro
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimação da parte autora para apresentar Contrarrazões acerca dos Recursos de Apelação de fls. 214/249 e fls. 250/280.
Processo 0801903-28.2019.8.12.0045 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Raimundo Vieira dos Santos
ADV: FRANCISCO STIEHLER MECCHI (OAB 17257/MS)
Intimação do autor acerca da manifestação de fls. 131/133.
Processo 0802413-07.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autor: Silvio Aparecido Domingos
ADV: EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ (OAB 22975/MS)
ADV: FAGNER DE OLIVEIRA MELO (OAB 21507/MS)
Intimação do autor para apresentar impugnação a contestação de fls. 65/85.
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Processo 0802415-11.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Fábio André Lopes de Lima - Réu: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e outro
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação das partes acerca da manifestação de terceiro interessado de fls. 159/169.
Processo 0802417-15.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade (Art. 71/73)
Autora: Jéssica Aparecida Silva Brito
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JÚNIOR (OAB 8281/MS)
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
Intimação da parte autora para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 134/140.
Processo 0802643-49.2020.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autora: Maria Margarida Calixtro Cruz e outros
ADV: GABRIELA DA SILVA FIGUEIREDO (OAB 23945/MS)
Intimação do autor para apresentar impugnação a contestação de fls. 105/114.
Processo 0802762-78.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Valcir Oliveira de Souza - Réu: Banco BMG S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 24296A/MS)
Intimação das partes acerca da Juntada de Ofício de fls. 261/262.
Processo 0802837-83.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Marly Maria Lima
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
Intimação da parte autora para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 148/158.
Processo 0803505-54.2019.8.12.0045 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário
Autor: Banco do Brasil S/A - Réu: Railson Nantes Escobar - Caio Eduardo Picolo Ceccarello
ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 19645A/MS)
Intimação da parte autora acerca da manifestação de fls. 89/91, bem como, das fls. 101/104.
Processo 0803524-94.2018.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Francisca da Silva Barreto - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação do requerido para apresentar Contrarrazões acerca do Recurso de Apelação.
Processo 0803613-83.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Larissa Pereira da Silva
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JÚNIOR (OAB 8281/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 131/137.
Processo 0803776-63.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Fátima Regina Ferreira dos Santos
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JÚNIOR (OAB 8281/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 114/126.
Processo 0803797-39.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Aleandro Silva Nogueira
ADV: MARINA MARCATO VILLAS BÔAS (OAB 23279/MS)
ADV: JOICE BITENCORTE BIELSA (OAB 10576B/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 130/143.
Processo 0803798-24.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: João Pereira da Silva
ADV: JOICE BITENCORTE BIELSA (OAB 10576B/MS)
ADV: MARINA MARCATO VILLAS BÔAS (OAB 23279/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 116/123.
Processo 0803846-80.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Marina Francisca da Silva
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 200/214.
Processo 0803850-20.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Alcindo Caceres Lopes
ADV: HELTON LEVERMANN CARAMALAC (OAB 20142/MS)
ADV: TATIANA TOYOTA DE OLIVEIRA JOAQUIM (OAB 12072/MS)
ADV: FERNANDA URT (OAB 13419/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 205/215.
Processo 0803851-05.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Reqte: Alcindo Pereira Siqueira
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimação da parte autora para manifestar acerca do Laudo Pericial de fls. 117/128.
Processo 0803923-89.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Zenaide de Oliveira Gumercindo Carvalho
ADV: ALMIR VIEIRA PEREIRA JÚNIOR (OAB 8281/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 333/345.
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Processo 0803968-93.2019.8.12.0045 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Dominga de Jesus Vasco
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimação do autor acerca do laudo pericial de fls. 144/156.

Vara Criminal de Sidrolândia
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2021
Processo 0000008-94.2021.8.12.0045 - Carta Precatória Criminal - Oitiva
Réu: Venicio Aparecido Martins
ADV: DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 6883A/MT)
Intimação da parte acerca do despacho de fl. 27: “(...) 1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo o dia 09 de
fevereiro de 2021, às 17:00 horas, o qual será realizado pelo sistema de videoconferência.”
Processo 0000720-50.2021.8.12.0800 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito
Indiciado: Junior Lopes Moura
ADV: ADRIEL OSMAR DA COSTA (OAB 24910/MS)
ADV: LUCAS GIMENES RIBAS (OAB 24968/MS)
Intimação da parte acerca da decisão de fls. 49/50: “(...) Sendo assim, concedo liberdade provisória a Júnior Lopes de
Moura mediante o recolhimento de fiança, a qual reduzo para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com amparo no
artigo 325, § 1º, inciso II, c/c artigo 326, ambos do Código de Processo Penal. Se recolhido o valor, expeça-se alvará de soltura.
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem recolhimento, venham os autos conclusos com urgência.” Fica ainda intimado acerca
da disponibilização nos autos da guia de depósito para recolhimento da fiança (fl. 53).
Processo 0001968-27.2017.8.12.0045 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: José Wilson das Neves Silva
ADV: LAURO GONÇALO COSTA (OAB 15304/O/MT)
ADV: DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS (OAB 21617/O/MT)
Intimação da parte acerca do despacho de fls. 771/772: “(...) 1. A defesa do sentenciado José Wilson das Neves Silva
comunicou o cumprimento do mandado de prisão e requereu a revogação da prisão preventiva, bem como a expedição de guia
de execução penal. 2. No caso, observo que a prisão preventiva do sentenciado foi decretada para dar início ao cumprimento
de pena em regime inicial semiaberto, de modo que a providência a ser tomada é a readequação de regime, e não a revogação
da prisão preventiva. 3. Contudo, verifico que o reeducando foi preso no Estado de Mato Grosso, local onde mantém residência
fixa e possui família, razão pela qual requereu a remessa da guia de execução, o que, inclusive, já foi autorizado (f. 693). 4.
Ademais, consta informação prestada pela defesa de que o cumprimento de regime semiaberto naquela localidade se dá por
meio de monitoração eletrônica, situação semelhante adotada nas Comarcas de interior do Estado de Mato Grosso do Sul,
o que, em tese, dispensa a requisição de vaga em estabelecimento penal. Por fim, registro que, apesar de imposto regime
inicial semiaberto para o cumprimento de pena, o sentenciado permaneceu preso provisoriamente pelo período 27/07/2017 a
06/06/2018, fato este que deve ser observado pelo juízo da execução penal quando da readequação de regime. 5. Sendo assim,
expeça-se a guia de recolhimento e remeta-se ao Juízo da Execução Penal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com urgência.
6. Cumpram-se as demais determinações constantes na sentença, arquivando-se, em seguida, os autos.”
Processo 0002509-94.2016.8.12.0045 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável
Réu: Elizeu dos Santos Bezerra
ADV: EUSEBIO SOLANO VEIGA (OAB 18155/MS)
Intimação da parte acerca do retorno dos autos do E. TJMS, bem como para requerer o que de direito.

Juizado Especial Adjunto de Sidrolândia
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA ELIANE TEDARDI DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSENI ANDRADE AQUINO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800813-48.2020.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro
Reqte: Forgiarini e Domingues Adv Associados Ss
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 16:45hs.
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Processo 0800981-50.2020.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: José Ademir Alves
ADV: ÁQUIS JÚNIOR SOARES (OAB 17190/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 16:15hs.
Processo 0801697-77.2020.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Neuza Fuchs Jardim
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 16:30hs.
Processo 0801966-19.2020.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito
Reqte: Ivanor Mario Montemezzo
ADV: DJENANE COMPARIN SILVA (OAB 8932/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 17:00hs.
Processo 0802021-72.2017.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda
Reqte: Florai Móveis e Eletro Ltda - ME
ADV: GUILHERME BUSS CARNEVALLI (OAB 15563/MS)
ADV: PATRICIA CALVACANTE DAL PAZ LEITE (OAB 15703/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:15hs.
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Processo 0802101-65.2019.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso
Reqte: Florai Móveis e Eletro Ltda - ME
ADV: PATRICIA CALVACANTE DAL PAZ LEITE (OAB 15703/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 17:15hs.
Processo 0803565-27.2019.8.12.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata
Reqte: Chiquita Bacana Comercio de Roupas e Acessorios Ltda - ME
ADV: LUCAS DE CASTRO CUNHA (OAB 23406/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 12/02/2021 às 14:30hs.

COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA
Água Clara
Vara Única de Água Clara
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2021
Processo 0001136-89.2011.8.12.0049 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
Reqdo: Edvaldo Alves de Queiroz - Márcia Regina Gobbi Juliano - Anderson Tabox Saiar
ADV: DIVONCIR SCHREINER MARAN JUNIOR (OAB 10026/MS)
ADV: MARCO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 5839B/MS)
ADV: NAYMI SALLES FERNANDES S. TORRES (OAB 14087/MS)
ADV: NILTON SILVA TORRES (OAB 4282/MS)
ADV: NICHOLAS SALLES FERNANDES SILVA TORRES (OAB 13566/MS)
ADV: VANIO CESAR BONADIMAN MARAN (OAB 9384/MS)
1. Em obediência ao contido no art. 357 do CPC, passo ao saneamento e organização do processo. Intimadas a
especificarem provas, o requerente pleiteou o julgamento antecipado do feito (fls. 1003/1004). Já os requeridos requereram
a produção de prova oral e documental (fls. 1012/1018 e 1085/1086). Diante da inexistência de questões prejudiciais ou
preliminares a serem analisadas, estando o processo em ordem, dou por saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: I) se
os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa; II) se, em razão das condutas imputadas aos demandados, devem
ser condenados às sanções previstas na Lei n. 8.249/92. 2.Defiro a produção de prova documental, desde que observadas as
disposições do artigo 435 do CPC. 3. Defiro a produção de prova oral Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 13 de maio de 2021, às 13h30min. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias
anteriores à audiência, ou ratificar o já apresentado, observando o art. 443 e 357, § 6º, do NCPC, cientes de que se ultrapassar o
número de legal, sem indicação de fato correspondente, serão ouvidas apenas as 3 primeiras arroladas, sob pena de preclusão.
As testemunhas deverão ser intimadas da data, horário e local da audiência por meio do advogado da parte que a arrolou, nos
termos do art. 455, caput do CPC, salvo as arroladas pela Defensoria Pública conforme previsão expressa do art. §4º, IV do art.
455 do CPC, que deverão ser intimadas por mandado. Consigno que aos patronos que, caso realizem a intimação por meio de
carta, deverão juntar os autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência
de intimação e do comprovante de recebimento, sendo presumida, com sua inércia, a desistência da inquirição da testemunha
(art. 455, §§1º e 3º do CPC). Caso a parte se comprometa a levar as testemunhas à audiência, independentemente de intimação,
o não comparecimento presumirá desistência de inquirição. 4. Indefiro a produção de prova pericial A parte requerida informou
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que pretende realizar prova pericial, contudo, não foi especificado o tipo de perícia que almeja realizar e nem mesmo houve a
justificação sobre a sua necessidade, de modo que indefiro o pedido de prova pericial. Intimações e diligências necessárias.
Processo 0001562-23.2019.8.12.0049 - Inquérito Policial - Estupro de vulnerável
Indiciado: P.S.L.
ADV: CAROLINA CUNHA CALAZANS (OAB 19578/MS)
ADV: ANA PAULA REZENDE MUNHOZ (OAB 10558/MS)
ADV: KELLY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
ADV: DANIELLE DOS SANTOS REIS (OAB 23222/MS)
Intima-se a defesa acerca do teor do despacho de f. 89: “Observo que foi agendada videoconferência junto ao Fórum de
Três Lagoas para oitiva da vítima. Dê-se ciência ao Núcleo Psicossocial do TJMS. Expeça-se Carta Precatória para intimação
da vítima e sua representante legal. Às providências”
Processo 0550366-53.2005.8.12.0049 (049.05.550366-5) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exectdo: Lúdio Garcia de Freitas e outro
ADV: JOSÉ BELGA ASSIS TRAD (OAB 10790/MS)
ADV: FLAVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 9241A/MS)
ADV: ANA PAULA ROZALEM BORB (OAB 9690B/MS)
ADV: PRISCILA BUISSA (OAB 10104/MS)
ADV: VICENTE PAULO FERREIRA (OAB 8716/MS)
Diga a parte autora acerca da certidão negativa de fls. 406
Processo 0600108-08.2009.8.12.0049 (049.09.600108-7) - Monitória - Cheque
Reqte: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda - Reqdo: Coleta Engenharia Ambiental Ltda (na pessoa de seu representante
legal, Paulo Cruz dos Santos
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1001/MS)
ADV: ANTÔNIO FERREIRA JÚNIORR (OAB 7862/MS)
ADV: GUSTAVO MARQUES FERREIRA (OAB 7863/MS)
ADV: JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES (OAB 3291/MS)
Jorge Luiz Zenatti e Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda, juntando documento sem eficácia de título executivo, aforaram
Ação Monitória em desfavor de Coleta Engenharia Ambiental Ltda, visando o recebimento da importância de R$ 25.166,10
(vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos), como sendo o valor atualizado que a parte requerida lhe deve
em razão dos títulos de crédito emitidos. Citada (fl. 202), a parte requerida deixou fluir in albis o prazo para pagamento ou
oferecimento de embargos suspensivos (fl. 204). Decido. A pretensão deduzida na inicial deve ser acolhida. Isto porque, se a
parte requerida desejasse ilidir a pretensão monitória autoral, deveria ter ofertado resistência através dos embargos e produzido
prova no sentido de demonstrar que haveriam fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente estampado
nos documentos juntado com a inicial, mas, ao contrário, sequer veio em juízo defender-se. Com efeito, não sendo efetuado
o pagamento ou opostos embargos suspensivos do mandado inicial, este se constitui, de pleno direito, em título executivo
judicial, prosseguindo-se o feito como cumprimento de sentença, ex vi do artigo 701, § 2.º, do Código de Processo Civil. A
partir de agora, determino o prosseguimento do feito na forma do Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil
(cumprimento de sentença), desde que haja impulso da parte. Intime-se a parte requerente para promover os atos necessários
para execução do título, na forma do art. 523 e seguintes do CPC. Registre-se. Intime(m)-se. Diligências necessárias.
Processo 0800013-76.2018.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Luciano Rodrigues
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 19761A/MS)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP)
Tendo em vista a expedição de carta precatória (fl. 134), suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o
prazo, diga a parte requerente, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento, sob pena de extinção. Intimações e diligências
necessárias.
Processo 0800045-18.2017.8.12.0049 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
Vistos etc.1. Ante o acordo formulado entre as partes, DEFIRO a suspensão da execução, pelo prazo avençado, nos termos
do artigo 922 do Código de Processo Civil.02. Aguarde-se em arquivo provisório. Findo o prazo, manifestem-se às partes sobre
o prosseguimento do feito.03.Intimem-se.
Processo 0800057-32.2017.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A - Réu: I A Batista Madeireira Ltda - ME - Ivone Aparecida Batista - Antonio Sergio da Silva
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ GUILHERME VIANA NUNES CARNEIRO (OAB 13957/MS)
ADV: RODOLFO FREGADOLLI GONÇALVES (OAB 16338/MS)
Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento para manter inalterada a decisão
de fls. 418/419. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligências necessárias.
Processo 0800061-06.2016.8.12.0049 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Gonçalo Domingos da Silva - Exectdo: Rosemar Queiroz Vida - Me e outros
ADV: ERISVALDO GONÇALVES DE AMORIM (OAB 10590B/MS)
ADV: KAROLIN FREITAS DA SILVA LAZARI (OAB 18834/MS)
Sem prejuízo, encaminhe-se os autos ao contador judicial para atualização do crédito. Se o valor do crédito for inferior ao
dos bens, intime-se a parte exequente para depositar a diferença em 03 (três) dias.
Processo 0800089-71.2016.8.12.0049 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Rafaela Maria Leite dos Santos - Herdeiro: Raiane Vitoria Leite dos Santos Bispo e outro
ADV: WELITON FREITAS GOMES MENEZES (OAB 19728/MS)
ADV: EMERSON PEREIRA DE CARVALHO (OAB 18396/MS)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 654 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o plano de partilha dos bens
apresentados nos autos às fls. 23/28 , para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, salvo erro, omissão ou prejuízo de
terceiros. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário, de acordo com o disposto no artigo 655 do Código de
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Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Processo 0800100-66.2017.8.12.0049 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Aposentadoria por
Invalidez
Autor: Antonio José da Silva
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
Diante de todo o exposto, ACOLHO o pedido formulado em impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de
reconhecer o excesso de execução, declarando o crédito em favor da parte exequente em R$ 6.015,43 (seis mil, quinze reais
e treze centavos), sendo R$ 4.131,06 a título de valor principal e R$ 1.884,37 de honorários advocatícios. Com o trânsito em
julgado, expeça-se RPV/precatório eletrônico, e, após o pagamento, o respectivo alvará. O pagamento de obrigação de pequeno
valor deverá ser realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de
banco oficial mais próximo da residência da exequente. Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais custas e de
honorários advocatícios, os quais fixo, com fulcro no art. 85, § 2º a 5º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor do
excesso. Contudo, sua exigibilidade fica suspensa, por ser a parte embargada beneficiária de assistência judiciária gratuita, na
forma do artigo 98, § 3º, do CPC/2015. Intimações e diligências necessárias.
Processo 0800145-65.2020.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco S/A - Réu: F G S Costa - Epp (Brasil Florestal)
ADV: KELLY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 7623A/MS)
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
ADV: ANA PAULA REZENDE MUNHOZ (OAB 10558/MS)
ADV: FABRICIO FELINI (OAB 8064/MS)
ADV: YGREVILLE GASPARIN GARCIA (OAB 22189/MS)
Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração, tendo em vista seu caráter meramente protelatório, e, nos termos
do art. 1.026, §2º, do CPC, condeno a embargante/requerente ao pagamento ao embargado/requerente de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligências necessárias.
Processo 0800296-31.2020.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: J.S.S. - Réu: Marcos Antonio de Oliveira
ADV: HEITOR MIRANDA GUIMARAES (OAB 9059/MS)
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
Diante da inexistência de outras questões prejudiciais ou preliminares a serem analisadas, estando o processo em ordem,
dou por saneado o feito. Como ponto controvertido da demanda fixo a validade acerca da notificação expedida ao requerido. A
parte requerida formulou pedido de inversão do ônus da prova. A relação jurídica mantida entre as partes litigantes encontra-se
regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, já que existe efetivamente uma relação de consumo envolvendoas. Da mesma forma, destaca-se que estão presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova pretendida
pela parte requerida, já que dos documentos anexados é possível extrair a verossimilhança das alegações contidas na inicial,
bem como é nítida a hipossuficiência da parte requerida no tocante a parte requerente, no que pertine a produção das provas,
nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No mais, considerando que a inversão do ônus é regra de instrução, DEFIRO o pedido
de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8078/90. 3. Em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, digam as partes, em 05 (cinco) dias, sobre a produção de eventuais provas. 4. Concedo ao
requerido os benefícios da justiça gratuita. 5. Por fim, nada sendo requerido no prazo acima assinalado, venham conclusos para
sentença. 6. Intimações e diligências necessárias.
Processo 0800339-41.2015.8.12.0049 (apensado ao Processo 0800131-91.2014.8.12.0049) - Embargos à Execução Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Embargda: Nair do Nascimento
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
1. A expedição de Requisição de Pequeno Valor ocorrerá no processo apenso, razão pela qual indefiro o pedido de fl. 138.
2. Ao cartório para que cumpra, com urgência, o já determinado (fls. 86-91), ou seja, para que proceda a juntada de cópia da
sentença nos autos executivos e arquivem-se os presentes, com as baixas de estilo. 3. Tudo feito, expeça-se RPV/precatório no
feito executivo. 4. Intimações e diligências necessárias.
Processo 0800384-69.2020.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP)
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
ISTO POSTO, julgo procedente o pedido da parte requerente, confirmando a liminar concedida nas fls. 40/43, para
consolidar a posse plena e definitiva do bem descrito no auto de busca e apreensão de fl. 236 em mãos da parte requerente,
com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenoa parte requeridaao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Proceda-se à baixa de eventual restrição junto ao
sistema RENAJUD (art. 3º, § 9º, DL 911/69). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se, observando as formalidades legais, bem como o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça. Diligências
necessárias.
Processo 0800391-66.2017.8.12.0049 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário
Autor: Banco Bradesco S/A
ADV: RODOLFO FREGADOLLI GONÇALVES (OAB 16338/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes provimento para alterar a decisão de fls. 94/95,
passando a constar da seguinte forma: “Banco Bradesco S/A, juntando documento sem eficácia de título executivo, aforou Ação
Monitória em desfavor de Janaína Fabia Ramos e Reginaldo Sant Anna, visando o recebimento da importância de R$ 87.740,33
(oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos), como sendo o valor atualizado que a parte requerida
lhe deve em razão dos títulos de crédito emitidos. Citados (fl. 88), os requeridos deixaram fluir in albis o prazo para pagamento
ou oferecimento de embargos suspensivos (fl. 89). Decido. A pretensão deduzida na inicial deve ser acolhida. Isto porque, se a
parte requerida desejasse ilidir a pretensão monitória autoral, deveria ter ofertado resistência através dos embargos e produzido
prova no sentido de demonstrar que haveriam fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente estampado
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nos documentos juntado com a inicial, mas, ao contrário, sequer veio em juízo defender-se. Os honorários advocatícios
equivalerão a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Com efeito, não sendo efetuado o pagamento ou opostos
embargos suspensivos do mandado inicial, este se constitui, de pleno direito, em título executivo judicial, prosseguindo-se o
feito como cumprimento de sentença, ex vi do artigo 701, § 2.º, do Código de Processo Civil. A partir de agora, determino o
prosseguimento do feito na forma do Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil (cumprimento de sentença),
desde que haja impulso da parte. Intime-se a parte requerente para promover os atos necessários para execução do título, na
forma do art. 523 e seguintes do CPC. Registre-se. Intime(m)-se. Diligências necessárias”. Publique-se. Registre-se. Intimemse.
Processo 0800409-19.2019.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)
Tendo em vista a expedição de carta precatória (fl. 125), suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o
prazo, diga a parte requerente, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento, sob pena de extinção. Intimações e diligências
necessárias.
Processo 0800439-54.2019.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP)
ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)
ISTO POSTO, julgo procedente o pedido da parte requerente, confirmando a liminar concedida nas fls. 34-36, para consolidar
a posse plena e definitiva do bem em mãos da parte requerente, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenoa parte requeridaao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa. Proceda-se à baixa de eventual restrição junto ao sistema RENAJUD (art. 3º, § 9º, DL 911/69). Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, observando as formalidades legais, bem como o Código de
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça. Diligências necessárias.
Processo 0800552-08.2019.8.12.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
Vistos, Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A em face
de Fábio Roberto Rodrigues, ambos qualificados. A parte requerente, embora intimada para imprimir prosseguimento ao feito,
manteve-se inerte (certidão de fl. 76). É o relatório. Decido. Compete a parte requerente o impulso do feito, dando cumprimento
às diligências determinadas pelo Juízo, o que não se verificou no presente procedimento. Pelo contrário, a requerente, em que
pese intimada, abandonou a causa. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito. Condeno a parte requerente em eventuais custas processuais. Sem honorários. Cumpramse as determinações da Corregedoria-Geral de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se,
com as baixas necessárias. Diligências necessárias.
Processo 0805450-17.2020.8.12.0021 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
Antes de analisar o pedido liminar de busca e apreensão, intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, emendar
a petição inicial, juntando aos autos notificação válida enviada ao requerido, demonstrando sua constituição em mora, sob
pena de indeferimento. Com efeito, o instrumento de protesto apresentado não substitui a regular notificação do devedor, na
medida em que não houve o esgotamento dos meios para tentar notifica-lo. A cópia do aviso de recebimento juntado (fl. 12)
aos autos informa que o requerido não foi notificado pelo fato de que seu endereço não tem entrega domiciliar. Assim, caberia
ao credor, por outras formas, notificar o devedor antes da realização do protesto, sob pena de inexistência de mora. Nesse
sentido: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROTESTO POR MEIO DE EDITAL MORA NÃO COMPROVADA
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR POR OUTROS MEIOS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO O protesto por meio de edital é válido para comprovação da mora na ação de busca e apreensão desde que
precedida de outras tentativas frustradas de localização do devedor. (TJMS. Apelação Cível n. 0812556-95.2017.8.12.0001,
Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 03/11/2020, p: 05/11/2020). Grifei. Decorrido o
prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Intimações e diligências necessárias.
Processo 1416762-04.2020.8.12.0000 (apensado ao Processo 0000987-78.2020.8.12.0049) - Carta de Ordem Cível Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Agravte: Elnir Jurema da Silva Moreira e outros - Agravdo: Ministério Público Estadual - Interesdo.: Excel Treinamento e
Desenvovimento Gerencial S/s Ltda e outros
ADV: TELMA VÁLERIA DA SILVA CURIEL MARCON (OAB 6355/MS)
ADV: DIOGO FERREIRA RODRIGUES (OAB 12085/MS)
ADV: DIVONCIR SCHREINER MARAN JÚNIOR (OAB 10026/MS)
ADV: LEONARDO PEREIRA DA COSTA (OAB 5940/MS)
ADV: ANTÔNIO MINARI NETO (OAB 13944/MS)
ADV: MARCOS ALEXANDRE BELATTI (OAB 13656A/MS)
Trata-se de carta de ordem cível. Cumpra-se, com urgência, o ato deprecado, intimando-se. Havendo necessidade, solicitemse os documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, com as nossas homenagens. Diligências necessárias.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA DE MELO MATTIOLI PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CATIENE DE SOUZA PERRUT
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000295-31.2010.8.12.0049 (049.10.000295-0) - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Francisco Pereira da Silva
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
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Processo 0800023-52.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: João Ferreira Filho
ADV: KELLY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800070-60.2019.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Jairo Vicente da Silva
ADV: VALDIR SEGURA (OAB 303265/SP)
ADV: VALDIR SEGURA JUNIOR (OAB 343480/SP)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800078-03.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Adão Moreira Freire
ADV: GILBERTO MARTINS RESINA JUNIOR (OAB 16203A/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800097-09.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Paulo Cesar Coronel
ADV: GILBERTO MARTINS RESINA JUNIOR (OAB 16203A/MS)
Intima-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 96. Prazo: 5 dias.
Processo 0800154-27.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Concessão
Autor: Dener Claudio Neres Santos
ADV: GILBERTO MARTINS RESINA JUNIOR (OAB 16203A/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800248-72.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Zilda Machado
ADV: VALDIR SEGURA JUNIOR (OAB 343480/SP)
ADV: VALDIR SEGURA (OAB 303265/SP)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800377-77.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Vanessa Soares de Oliveira
ADV: DANIEL ANDRADE PINTO (OAB 331285/SP)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800509-71.2019.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Adelar Moreira
ADV: ROGER AUGUSTO DE SOUZA (OAB 16084/MS)
ADV: CARLOS EDUARDO TORRES (OAB 15628/MS)
ADV: CRISTINA DOS SANTOS NAVES (OAB 21885B/MS)
Intima-se a parte autora para manifestar-se acerca da juntada de ofício de fls. 272. Prazo: 5 dias.
Processo 0800525-35.2013.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Carlos Roberto Da Silva
ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI (OAB 11397A/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800620-21.2020.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Anisia Dantes Mineiros Alves
ADV: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE (OAB 10901A/MS)
CONCLUSÃO 1. Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com base no artigos 300 e 497, ambos do CPC,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino à parte requerida que se abstenha de cobrar valores da
requerente, no que diz respeito a cobrança de em discussão (Reserva de Margem Consignável RMC), no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias. 2. Considerando a informação
de que os descontos também são realizados pelo INSS, oficie-se para o cumprimento deste decisão. 3. No mais, inverto o
ônus da prova em benefício do consumidor, na forma prevista no art. 6° do CDC. 4. Em respeito ao art. 334 do CPC, porque
a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização
de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No caso em
exame, a parte requerente informou o desinteresse na designação de audiência de conciliação, assim, entendo desnecessária
a designação do referido ato, uma vez que apenas atrasaria o andamento do feito, já que uma das partes não possui interesse
na composição amigável da lide. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente,
se o caso demonstrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide e, principalmente, se
houver interesse expresso das partes. 4. Cite-se a requerida para integrar a relação jurídico-processual (art. 238) e oferecer
contestação, por petição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC. 5.
Quedando-se inerte a parte requerida, desde já decreto-lhe a revelia. De consectário, intime-se o(a) autor(a) para, em 10 (dez)
dias especificar as provas que pretenda produzir, justificando a pertinência e o objetivo, sob pena de indeferimento e preclusão,
nos termos do art. 348, do CPC. 6. Por outro lado, apresentada defesa, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15
(quinze) dias, ofertar sua manifestação, observando os ditames do art. 350 e 351 do Código de Processo Civil, conforme o
caso, indicando na oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo
alegados pela parte ré. 7. Após, intimem-se as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que
pretendam produzir. 8. Por fim, à conclusão para julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355); julgamento antecipado
parcial do mérito (CPC, art. 356) ou, ainda, saneamento e organização do processo (CPC, art. 357). 9. Intimações e diligências
necessárias. 10. Defiro os beneficios da Justiça Gratuita.
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Processo 0800629-17.2019.8.12.0049 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Altair José Gonçalves de Jesus
ADV: DANIELLE DOS SANTOS REIS (OAB 23222/MS)
ADV: KELLY TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 12987/MS)
ADV: ANA PAULA REZENDE MUNHOZ (OAB 10558/MS)
ADV: CAROLINA CUNHA CALAZANS (OAB 19578/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA DE MELO MATTIOLI PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WENDER JANDSON DE FREITAS BORGES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2021
Processo 0600123-40.2010.8.12.0049 (049.10.600123-8) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil
Exeqte: Safra Leaning S/a-Arrendamento Mercantil - Exectdo: Dizza do Carmo Silva - Dizza do Carmo Silva
ADV: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS)
ADV: MÁRCIO RODRIGUES MARIN (OAB 13674/MS)
Intimar as partes acerca da digitalização dos autos, consignando que todos os demais pedidos/requerimentos deverão ser
formulandos eletronicamente.

Anastácio
Vara Única de Anastácio
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000024-27.2021.8.12.0052 - Carta Precatória Cível - Atos executórios
Exeqte: SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Banco do Brasil S/A
ADV: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB 12473A/MS)
ADV: NEI CALDERON (OAB 15115A/MS)
Fica a parte autora devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento de 3 diligências do oficial
de justiça, para fins de cumprimento do ato deprecado.
Processo 0000226-58.2008.8.12.0052 (052.08.000226-0) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução
Exeqte: Fabiana Moreira Sortica dos Santos
ADV: FABIANA MOREIRA SORTICA DOS SANTOS (OAB 6782/MS)
ADV: TATIANA MOREIRA SORTICA DOS SANTOS BARROCAS (OAB 7977/MS)
Vistos. 01) Tendo em vista que a parte autora/credora permanece inerte nos autos, mesmo após impulso oficial e intimação
para dar regular seguimento ao processo, INTIME-A via publicação no Diário da Justiça e pessoalmente, pelo correio ou por
meio de Oficial de Justiça nas causas pertinentes (artigos 246 e 247 do CPC/115), para no prazo de 05 (cinco) dias úteis (artigo
219 do CPC) dar andamento ao feito, pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC/15. 02) Permanecendo inerte, em
manifesta violação ao Princípio Constitucional da duração razoável do processo (CF/88, art. LXXVIII), INTIME-SE a parte ré/
requerida via publicação ou seu curador especial caso citada por edital, para requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco)
dias úteis (Artigo 485, § 6°, do CPC/15 - Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu. Súmula 240 do STJ - A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de
requerimento do réu). 03) Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se nos autos e imediatamente conclusos em medidas
urgentes para sentença.
Processo 0001169-26.2018.8.12.0052 - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito
Denunciado: Edemilson dos Santos
ADV: CRISTIANE CHIOVETI DE MORAIS (OAB 13693/MS)
(...) Ante ao exposto, acolhendo o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA a punibilidade do acusado Edemilson dos
Santos, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Sem custas. Declaro o perdimento da fiança recolhida, cujo valor deverá
ser transferido à conta vinculada ao Provimento 86 do TJMS. Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Processo 0001389-24.2018.8.12.0052 - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito
Indiciado: WELLINGTON DIAS DA ROSA
ADV: THIAGO GUIMARÃES BANDEIRA (OAB 23449/MS)
ADV: FÁBIO SANTOS DA SILVA (OAB 23811/MS)
Vistos. Acerca do pronunciamento ministerial de f. 99 INTIME-SE a defesa técnica do réu WELLINGTON DIAS DA ROSA,
para no prazo de 10 dias, entrar em contato com a Promotoria de Justiça de Anastácio para eventual negociação acerca das
cláusulas do ANPP. Decorrido prazo, DÊ-SE vista ao Ministério Público para impulsionamento do feito. OPORTUNAMENTE,
conclusos. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0550021-20.2001.8.12.0052/01 (apensado ao Processo 0550019-50.2001.8.12.0052) (052.01.550021-9/00001)
- Cumprimento de Sentença
Exectdo: Falcão e Lopes Ltda
ADV: RICARDO TRAD FILHO (OAB 7285/MS)
(...) III DISPOSITIVO Isso posto, nos termos do art. 924, V, do CPC, reconheço a prescrição intercorrente da pretensão
executória deduzida no presente feito. Sem custas. Sem honorários. Declaro extinto o feito, neste grau de jurisdição, nos
termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, observadas as custas, arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
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Processo 0800058-37.2019.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Autor: Gonçalo Gomes de Sá - Réu: Associação Comercial de São Paulo - Boa Vista Serviços S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
ADV: LEONARDO DRUMOND GRUPPI (OAB 163781/SP)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
D) NA SEQUÊNCIA, considerando o disposto no artigo 357, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as
partes para que delimitem as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, bem como as questões de fato sobre
as quais recairá a atividade probatória; E) ainda, no mesmo prazo, as partes deverão especificar as provas que pretendem
produzir, devendo demonstrar e justificar a necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento.
Processo 0800130-87.2020.8.12.0052 - Divórcio Litigioso - Dissolução
Reqdo: J.P.M.
ADV: MOACIR FERRARI (OAB 84236/PR)
Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias,
demonstrando sua pertinência e relevância, explicitando minuciosamente o que se pretende provar, sob pena de indeferimento,
ou, ao reverso, se pretendem o julgamento antecipado da lide, por entenderem ser matéria exclusivamente de direito ou de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Processo 0800288-45.2020.8.12.0052 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Edvar Mendes
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
Acerca das informações de f. 207 e f. 212, diga a parte autora, em cinco dias.
Processo 0800476-82.2013.8.12.0052 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Exeqte: Davi Barbosa da Silva
ADV: AILSON PIRES MEDEIROS (OAB 15397/MS)
ADV: ANA PAULA DYSZY (OAB 13779B/MS)
Acerca das informações de f. 1078/1088, diga a parte autora, em cinco dias.
Processo 0800481-94.2019.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: José Raul da Silva
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
Das manifestações de f. 252-255, diga a parte autora, em 15 (quinze) dias.
Processo 0800530-38.2019.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Maria Catarina Maciel
ADV: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR (OAB 15475/MS)
ADV: RODRIGO COELHO DE SOUZA (OAB 17301/MS)
(...) Isso posto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto por
Maria Catarina Maciel em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Por conseguinte, fica extinto o feito com resolução
de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, estes
no importe de 10% do valor da causa, sobrestada a execução de tais verbas em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º,
CPC). Registre-se. Intimem-se. PUBLIQUE-SE este termo de assentada, eis que foi liberado em data posterior à realização da
audiência. Isso ocorreu porque as audiências são realizadas fora do sistema SAJ. INTIME-SE pessoalmente O INSS. INTIMESE a parte autora. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0800603-73.2020.8.12.0052 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: José Mauro Candelário e outros
ADV: DARCILIO SILVA DE ARRUDA (OAB 7359/MS)
Acerca da devolução dos AR’s de f. 126/127, diga a parte autora, em cinco dias.
Processo 0800628-91.2017.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Jurandir Estanagel Faria
ADV: RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO (OAB 19863/MS)
Vistos. DEFIRO o requerimento do INSS de f. 280. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente certidão de casamento atualizada do falecido Jurandir Estanagel Faria. Com a juntada, MANIFESTE-SE a parte
requerida, em 15 dias. OPORTUNAMENTE, conclusos. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800692-04.2017.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Manoel Simão dos Santos
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
Vistos. Reformada parcialmente pela Superior Instância a sentença que julgou procedente o pedido inicial e esgotado
o ofício jurisdicional, intimem-se as partes acerca do retorno dos autos, para requerer o que entender de direito, em cinco
dias. Em sendo o caso, intime-se a parte condenada para recolher as custas processuais, em dez (10) dias. Inerte, inscrevase em dívida ativa. Eventual pedido de cumprimento de sentença somente será apreciado após o cumprimento de todas as
determinações acima constantes. Após e nada requerido, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Às providências e
intimações necessárias.
Processo 0800775-15.2020.8.12.0052 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Nayara Almada Acosta
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
Fica o(a) inventariante devidamente intimado(a) acerca da expedição do termo de inventariante de f. 27, devendo agendar o
comparecimento ao fórum para assinatura, no prazo de cinco dias, através do telefone 67 99131-2744 (horário de atendimento
das 13 às 19h) ou juntar aos autos o termo devidamente assinado.
Processo 0800780-37.2020.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autor: Petronio Francisco de Barros
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITO (OAB 19709/MS)
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D) Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze)
dias;
Processo 0800788-14.2020.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Leonora de Souza Piffer
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
E) Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze)
dias;
Processo 0800840-78.2018.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autor: Espólio de Paulo Padilha da Silva
ADV: LETUZA BECKER VIEIRA (OAB 18989/MS)
(...) Sendo assim, DEFIRO a habilitação da herdeira do requerente. RETIFIQUE-O polo ativo da presente demanda para
ESPÓLIO de Paulo Padilha da Silva. No mais, INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão, bem como para requererem
o que entender de direito, no prazo de 10 dias. DECORRIDO o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
Processo 0800915-49.2020.8.12.0052 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autora: Eva Barbosa
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
(...) Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição,
emende a petição inicial, a fim de esclarecer os fatos e fundamentos jurídicos de forma clara, precisa, no intuito de que dá leitura
possa decorrer conclusão lógica. Ainda, no mesmo prazo, e também sob pena de indeferimento da petição inicial, JUNTE aos
autos: A) Última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal e comprovante de rendimento
e despesas; B) Declaração de inexistência de bens imóveis registrados em seu nome, expedido pelo CRI; C) Qualificação
pormenorizada dos confrontantes; D) Memorial descritivo do imóveis objeto desta ação; E) Documentos que demonstram o início
de prova material (IPTU, fatura de energia, etc). OPORTUNAMENTE, conclusos. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800916-34.2020.8.12.0052 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco Itaucard S/A
ADV: MARCIO SANTANA BATISTA (OAB 17736A/AL)
Fica a parte autora intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha diligência do Oficial de Justiça para integral
cumprimento do feito.
Processo 0800926-78.2020.8.12.0052 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Enir Terezinha Candelária da Silva
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
Fica o(a) inventariante devidamente intimado(a) acerca da expedição do termo de inventariante de f. 22, devendo agendar o
comparecimento ao fórum para assinatura, no prazo de cinco dias, através do telefone 67 99131-2744 (horário de atendimento
das 13 às 19h) ou juntar aos autos o termo devidamente assinado.
Processo 0800945-84.2020.8.12.0052 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Maria das Graças Santos Sena
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
Fica o(a) inventariante devidamente intimado(a) acerca da expedição do termo de inventariante de f. 15, devendo agendar o
comparecimento ao fórum para assinatura, no prazo de cinco dias, através do telefone 67 99131-2744 (horário de atendimento
das 13 às 19h) ou juntar aos autos o termo devidamente assinado.
Processo 0800947-54.2020.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Paulo da Silva Almeida
ADV: IZABELA LEMOS JACQUES (OAB 19862/MS)
ADV: RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO (OAB 19863/MS)
(...) Diante disso, INTIME-SE a parte autora para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que informe,
inclusive documentalmente, se houve prévio requerimento no âmbito administrativo do pedido de restabelecimento de auxílio
doença e conversão em aposentadoria por invalidez , sob pena de indeferimento. Caso não tenha ocorrido o requerimento, que
ainda assim deverá ser noticiado nos autos, suspendo o feito pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de que a parte autora
efetue o protocolo na via administrativa. Advirto, desde já, que findo o prazo, sem manifestação com a devida comprovação do
protocolo na via administrativa nos termos da manifestação supracitada, o processo será extinto. Oportunamente, conclusos. Às
providências e intimações necessárias.
Processo 0800955-31.2020.8.12.0052 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Simião Batista de Andrade
ADV: ANTONIO CICALISE NETTO (OAB 4580/MS)
(...) Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição,
JUNTE aos autos: A) Cópia de seus documentos pessoais de identificação; B) Documentos que comprovem o início de prova
material (IPTU, fatura de energia, etc); C) Qualificação pormenorizada dos confrontantes; D) Declaração de inexistência de bens
imóveis registrados em seu nome, expedido pelo CRI; Oportunamente, conclusos. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800958-83.2020.8.12.0052 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Tânia Pereira Dau Duarte
ADV: ANDRE LOPES BEDA (OAB 8765/MS)
(...) nos vinte dias subsequentes, apresentar as primeiras declarações ou ratificar as já apresentadas, obedecendo
rigorosamente ao previsto pelo artigo 620. Obs.: em razão da pandemia da COVID-19, e da suspensão dos atendimentos
presenciais, o causídico representante da inventariante poderá imprimir o termo expedido, colher a respectiva assinatura e
protocolar nos autos, prestigiando a celeridade e efetividade dos atos processuais. Com as primeiras declarações JUNTE:
A) Certidões atualizadas das matrículas dos bens imóveis; sendo o imóvel rural deverá juntar aos autos cadastro do Incra
ou Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural emitido pela Receita Federal Ministério da Fazenda; B) Comprovante de
propriedade dos bens móveis; C) Certidões comprobatórias da qualidade de herdeiros; D) A correta representação processual
de cada herdeiro e respectivo cônjuge, se casado for, ou o requerimento de citação, para a devida habilitação, caso não seja
comum(ns) o(a) (s) procurador(a) (s) judicial(is). E) Certidão da Fazenda Pública Municipal de localização dos imóveis, bem
como, acerca dos imóveis rurais o número do cadastro no INCRA ou Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel rural, emitida
pela Secretaria da Receita Federal Ministério da Fazenda. Após, conclusos para apreciação do pedido de justiça gratuita.
INTIME-SE. CUMPRA-SE.
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Processo 0800975-22.2020.8.12.0052 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Francisco Perreira de Lima
ADV: CATHARINE MARQUES MACEDO (OAB 20375/MS)
Fica o(a) inventariante devidamente intimado(a) acerca da expedição do termo de inventariante de f. 25, devendo agendar o
comparecimento ao fórum para assinatura, no prazo de cinco dias, através do telefone 67 99131-2744 (horário de atendimento
das 13 às 19h) ou juntar aos autos o termo devidamente assinado.
Processo 0800987-07.2018.8.12.0052 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Réu: Aldo Izidro de Moura - Judite Sales de Moura
ADV: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (OAB 22674/MS)
(...) III DISPOSITIVO Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, NA AÇÃO PRINCIPAL, por Silvio Simon em
face de Aldo Izidro de Moura e Judite Sales de Moura e DECLARO o domínio pleno do autor sobre o imóvel descrito na inicial,
tudo de conformidade com os preceitos dos art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2.002. JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO RECONVENCIONAL apresentado por Aldo Izidro de Moura e Judite Sales de Moura contra Silvio Simon. Diante da
sucumbência na ação principal e na reconvenção, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
2°, do CPC, cuja exigibilidade restará sobrestrada, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, que ora concedo à parte
demandada. TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE o competente mandado para registro, nos termos do art. 226, da Lei
6.015/73, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, ficando acentuado que sobre tal ato não deverá incidir ITBI, tendo em
vista que a aquisição da propriedade por usucapião, conforme jurisprudência dominante. DECLARO extinto o processo, neste
grau de jurisdição, com julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. OPORTUNAMENTE, arquivem-se com as cautelas de praxe.
Processo 0800987-36.2020.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Gratificações de Atividade
Autor: Manoel Gabriel da Silva
ADV: PÉRICLES GARCIA SANTOS (OAB 8743/MS)
Analisando detidamente o processo, verifico que a parte autora não trouxe elementos essenciais à admissão da causa.
Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição, JUNTE
aos autos: A) Cópia de seus documentos pessoais de identificação; B) Instrumento de procuração outorgado pela parte autora
atribuindo poderes ao causídico subscritor; C) Sua última declaração de imposto de renda e/ou comprovante de rendimento
e despesas, sob pena de indeferimento do benefício de gratuidade da justiça. Oportunamente, conclusos. Às providências e
intimações necessárias.
Processo 0801409-45.2019.8.12.0052 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art.
55/6)
Autor: Paulo Henrique da Silva
ADV: IZABELA LEMOS JACQUES (OAB 19862/MS)
ADV: RAFAEL DOS SANTOS FALCÃO (OAB 19863/MS)
Do laudo pericial de f. 99-106, diga a parte autora, em 15 dias.
Processo 8000809-68.2020.8.12.0800 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autora: Rafaela Aparecida Venturelli
ADV: THANIA CHAGAS DOS REIS (OAB 14839/MS)
Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze)
dias;

Anaurilândia
Direção de Anaurilândia
JUÍZO DE DIREITO DA DIREÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0001/2021
Processo 0000346-79.2017.8.12.0022 (apensado ao Processo 0800236-47.2017.8.12.0022) - Dúvida - Tabelionatos,
Registros, Cartórios
Suscite: Oficial do Primeiro Serviço de Registros Públicos de Anaurilândia - MS. - Reqte: Claudemir Corral Delatin
ADV: ACIR MURAD SOBRINHO (OAB 6839/MS)
“Intimação das partes do retorno dos autos do Conselho Superior da Magistratura”

Vara Única de Anaurilândia
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000117-51.2019.8.12.0022 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins
Réu: Anderson Santos Silva - Waldir Benedito dos Santos e outro
ADV: MARCELO FERNANDES (OAB 5804/MS)
ADV: JOVELINO DO REIS LACERDA (OAB 229692/RJ)
Intimação das partes acerca do inteiro teor do R. Despacho de f. 426.
Processo 0800005-78.2021.8.12.0022 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Autora: Marina Francisca Alves
ADV: PAULO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (OAB 8627/MS)
Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da R. Decisão Interlocutória de fls. 31-4.
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Processo 0800006-63.2021.8.12.0022 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Rosalvo José dos Santos
ADV: VALDIR ALVES DE ALMEIDA (OAB 17538/MS)
ADV: PAULO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (OAB 8627/MS)
Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da R. Decisão Interlocutória de fls. 60-3.
Processo 0800009-18.2021.8.12.0022 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Marcos Aparecido Siqueira
ADV: VALDIR ALVES DE ALMEIDA (OAB 17538/MS)
ADV: PAULO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (OAB 8627/MS)
Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da R. Decisão Interlocutória de fls. 18-21.
Processo 0800046-84.2017.8.12.0022 - Inventário - Inventário e Partilha
Autor: Kayque Mateus dos Santos Souza e outro - Invtante: Albertina Julia de Lira Souza
ADV: LETÍCIA MENEGUESSO COSTA GALINDO (OAB 18211/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da R. Sentença de f. 219.
Processo 0800395-82.2020.8.12.0022 - Procedimento Comum Cível - Produto Impróprio
Autor: Rubens Novaes Ferreira - Réu: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda
ADV: VALDIR ALVES DE ALMEIDA (OAB 17538/MS)
ADV: ARMANDO SILVA BRETAS (OAB 31997/PR)
ADV: MONYSE FONSECA CUSTÓDIO (OAB 73705/PR)
ADV: PAULO CESAR VIEIRA DE ARAUJO (OAB 8627/MS)
ADV: JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (OAB 33390/PR)
ADV: CELSO NOBUYUKI YOKOTA (OAB 33389/PR)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em réplica à contestação, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventual reconvenção.
Processo 0834530-96.2014.8.12.0001 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços
Exeqte: TOPOSAT ENGENHARIA LTDA - Beltrão Advogados Associados S.S - Exectdo: Cassia Regina Deboni - Odalíria
Aparecida de Queiroz
ADV: DEILON RENATO SOUZA MUCHON (OAB 19199/MS)
ADV: LETÍCIA MENEGUESSO COSTA GALINDO (OAB 18211/MS)
ADV: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO (OAB 005.872-E/MS)
ADV: NATÁLIA FEITOSA BELTRÃO (OAB 13355/MS)
ADV: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO (OAB 12491/MS)
ADV: LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR (OAB 7536/MS)
Intimação do(a) exequente para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o
boleto ser emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária. (01 ato
+ deslcoamento)

Angélica
Vara Única de Angélica
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO BARBOSA SANCHES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000639-12.2018.8.12.0023 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de
Réu: Felipe Silva Fonseca
ADV: CÉLIA REGINA MOREIRA MATOS (OAB 12600/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Felipe Silva Fonseca, R$ 728,60
Processo 0000899-26.2017.8.12.0023 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de
Réu: Delci dos Santos - Luiz Rocha Chaves e outro
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 22/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Delci dos Santos, R$ 728,60 - Luiz Rocha Chaves, R$ 728,60

Armas

fazer o
Armas

fazer o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0000902-20.2013.8.12.0023 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples
Réu: Alan Cristian Apolonia Leichtweis - Arsênio Miguel Leichtweiss
ADV: ALAN SAMPAIO (OAB 16876/MS)
Intimando a defesa da decisão de fl. 402 que decretou a revelia dos réus.
Processo 0800744-53.2018.8.12.0023 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Josefa Daniel da Silva
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intima-se a parte autora para manifestar-se acerca do comprovante de depósito/pagamento de fls. 310. Prazo: 5 dias.
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Bandeirantes
Vara Única de Bandeirantes
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0000584-84.2020.8.12.0025 (apensado ao Processo 0000498-16.2020.8.12.0025) - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Alvaro Luiz Nunes Camara
ADV: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO (OAB 13931/MS)
Para ficar ciente acerca da audiência desiganda, conforme termo de audiência de p. 146-147. “Aberta a audiência pelo
sistema de videoconferência, constatou a ausência dos policiais; em seguida, o advogado de defesa concordou em fazer o
interrogatório do acusado e oitiva das testemunhas de defesa; foi realizada a oitiva das testemunhas acima descritas e o
interrogatório do réu, conforme gravação em áudio e vídeo sem degravação. Na sequência, o advogado de defesa da desistiu da
oitiva da testemunha Nilma Silva Freitas arrolada e requereu a dispensa do réu para a próxima audiência, o que foi homologado
pelo Juízo. Pelo MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “1) Não estando mais presentes os fundamentos da prisão preventiva,
revogo a prisão cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP) e determino a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo
não estiver preso; 2) Designo audiência para oitiva das testemunhas Allison Vinicius Souza Alexandre e Mateus Vale Tostes
da Fonseca, Policiais Rodoviários Federais lotados em Coxim/MS, para o dia 04 de março de 2021, às 15:15h; 3) A sala de
videoconferência do fórum de Coxim/MS foi reservada, conforme comprovante anexo; 4) Intimem-se as testemunhas Allison
Vinicius Souza Alexandre e Mateus Vale Tostes da Fonseca, Policiais Rodoviários Federais lotados em Coxim/MS conforme
ofício-circular n° 126.664.075.0066/2017; 5) Dispenso o acusado do comparecimento na próxima audiência; 6) Publique-se o
presente termo de audiência” Nada mais.”
Processo 0001179-54.2018.8.12.0025 - Pedido de Providências - Concessão / Permissão / Autorização
Reqte: Comandante do 3º Pelotão de Polícia Militar de Bandeirantes/MS
ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)
Intimação do Banco Bradesco S/A, por seu representante e/ou patrono legal, acerca do teor da decisão da p. 105-106:”Ante
o exposto, defiro o pedido de restituição do veículo FORD/FIESTA SEDAN, placas ONF-0136, de Aparecida de Goiânia-GO, ano
2013/2014, cor prata e chassi 9BFZF54PXE8005716 em favor do requerente Banco Bradesco Financiamentos S/A, conforme
solicitado à fl. 84. Oportunamente arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Às providências e intimações necessárias”.
Processo 0550149-19.2004.8.12.0025 (025.04.550149-6) - Cumprimento de sentença - Correção Monetária
Exeqte: Gilberto Gonçalves de Oliveira - Exectdo: Herculano Cabrita de Lima e outro
ADV: ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 11514/MS)
ADV: SHEILA CRISTINA CÁCERES BARBOSA RODRIGUES (OAB 15592/MS)
ADV: JOSE SEBASTIAO ESPINDOLA (OAB 4114/MS)
ADV: WILIAM RODRIGUES (OAB 5821/MS)
ADV: ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA (OAB 11835/MS)
ADV: SILVIO HENRIQUE CORREA (OAB 9979A/MT)
ADV: ODILON DE OLIVEIRA (OAB 2062/MS)
1. Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário nº 0800803-27.2020.8.12.0005, que tramita perante
a 2ª Vara Cível de Aquidauana/MS, até o limite do valor do débito apontado à p. 1376 e até o limite da quota-parte que fará jus
o herdeiro-devedor. 2. Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação de Usucapião nº 0805898-84.2019.8.12.001, que
tramita perante a 11ª Vara Cível de Campo Grande/MS, a qual deverá recair sobre os direitos eventuais que o devedor possa
obter na ação, em caso de procedência, até o limite do valor do débito apontado à p. 1376. 3. A penhora deverá ser efetivada da
seguinte forma (conforme orientações contidas no Ofício-Circular nº 126.664.075.0041/2017, da Corregedoria-Geral de Justiça,
que deferiu a implantação da penhora no rosto dos autos mediante utilização do sistema SCDPA e Malote Digital): i) por meio
de ofício, que será encaminhado via SCDPA (para os processos que tramitam perante as unidades judiciais do TJMS) ou
Malote Digital (para outros Tribunais); remeta cópia desta decisão. ii) por meio de mera certidão cartorária, quando o processo
tramitar perante a mesma Vara, com cópia desta decisão. 4. Através do mesmo ato, solicite que, caso o valor se encontre
disponível naqueles autos, seja imediatamente transferido para a subconta vinculada a este feito. 5. Com a efetivação da
penhora, intimem-se as partes pelo diário (através de seus advogados, conforme artigo 841 do Código de Processo Civil/2015)
ou por mandado, caso não tenha procurador. 6. Caso nada seja solicitado, o presente feito aguardará no arquivo provisório o
resultado da penhora daqueles autos para que a exequente receba seu crédito. 7. Diante deste fato, cabe à parte exequente
acompanhar aquele feito e, quando possível, informar a este juízo a disponibilidade de valores (devendo ter certeza de que há
valores depositados e livres, sob pena de prática de ato inútil) para que seja solicitada a transferência. 8. Deve a parte ainda
observar que, caso a penhora recaia sobre processo em fase de conhecimento, quando promovido cumprimento de sentença em
autos apartados (p. ex. Provisório) pode ocorrer deles não serem transpostos para o novo feito. Por isto deverá diligenciar junto
àqueles autos. 9. Assim sendo, determino que o presente feito aguarde o resultado daquelas penhoras no arquivo provisório, até
solicitação da parte interessada. 10. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0800020-82.2014.8.12.0025 (apensado ao Processo 0000095-86.2016.8.12.0025) - Cumprimento de sentença
- Contratos Bancários
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Auto Posto R. L. M. Ltda
ADV: GUILHERME BACHIM MIGLIORINI (OAB 14878/MS)
ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 16444A/MS)
Afastando-se a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em desfavor do executado, não se faz possível
a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Pelo exposto, indefiro o pedido de inclusão na CNIB.
Retornem os autos ao arquivo provisório. Às providências.
Processo 0800026-79.2020.8.12.0025 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Antonio Macos dos Santos Rodrigues
ADV: PORFIRIO MARTINS VILELA (OAB 16269/MS)
Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias promover a juntada das certidões negativas fiscais Federal,
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Estadual e Municipal Após a juntada das referidas certidões, Intime-se a Fazenda Pública Estadual, via PGE, pelo SAJ, para se
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800184-42.2017.8.12.0025 (apensado ao Processo 0800523-98.2017.8.12.0025) - Inventário - Inventário e
Partilha
Invtante: Juditi de Novaes Ferreira - Herdeiro: Cesar Augusto de Novaes Ferreira e outro - TerIntCer: Jacinto Deotti e outro
ADV: RUBENS CANHETE ANTUNES (OAB 11331/MS)
ADV: DEONISIO GUEDIN NETO (OAB 19140/MS)
ADV: BRUNO ALMEIDA KOWALSKI (OAB 17487/MS)
ADV: SIRLEY CÂNDIDA DE ALMEIDA KOWALSKI (OAB 13476/MS)
1) Indefiro o pedido contido na manifestação de fls. 176-178, uma vez que, após a leitura das primeiras declarações de fls.
28-34, verifica-se que o espólio possui bens suficientes para adimplir com as dívidas e pagamentos dos impostos pendentes,
sendo totalmente desnecessário a obtenção de crédito por intermédio de instituição financeira. 2) Concedo o prazo de 60
(sessenta) dias para a inventariante atender às solicitações do Estado de Mato Grosso do Sul (fl. 83). Cadastrem-se os patronos
constituídos.
Processo 0800279-04.2019.8.12.0025 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Joase Nogueira da Rocha
ADV: FERNANDA RIBEIRO ROCHA (OAB 16705/MS)
ADV: ADROALDO DOCENA JÚNIOR (OAB 18326/MS)
Defiro o pedido de justiça gratuita. Arquive-se.
Processo 0800310-87.2020.8.12.0025 (apensado ao Processo 0800153-61.2013.8.12.0025) - Cumprimento de sentença
- Honorários Periciais
Exeqte: VCP - Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda - Exectdo: Adão Bertoldo Nogueira
ADV: ROBERTO PETERSON ROBALINHO DOS SANTOS (OAB 21666/MS)
ADV: NILTON FERNANDES BRUSTOLONI (OAB 9934/MS)
ADV: KARYNA HIRANO DOS SANTOS (OAB 9999/MS)
1 - RELATÓRIO Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S LTDA promoveu o presente cumprimento de sentença em
desfavor de Adão Bertoldo Nogueira, visando o recebimento do valor de R$ 6.991,47. 2 - MOTIVAÇÃO À p. 85, o executado
informou que efetuou o pagamento de parte do débito exequendo (R$ 3.456,37). Igualmente, informou à p. 90 que o co-obrigado
Abidalício Feliciano Nogueira efetuou o pagamento também da quantia de R$ 3.456,37. Às p. 105-106, o exequente informou
que se dá por satisfeito com os pagamentos acima efetuados, requerendo a extinção do presente cumprimento de sentença. 3 DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inc. II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto
o presente cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação. Transitado em julgado, proceda-se as devidas anotações,
comunicações e, sendo o caso, a baixa na penhora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se.
Processo 0800387-67.2018.8.12.0025 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Olga Nanae Tsuzuki
ADV: RODRIGO GODOI ROCHA (OAB 15550/MS)
ADV: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA (OAB 10111/MS)
ADV: SIMÃO THADEU ROMERO (OAB 16960/MS)
Nos termo do art. 652, intimem-se os herdeiros citados por edital, por meio da DPE, para ciência da partilha de fls. 135-138
no prazo de 15 dias. Após, nova conclusão. Cumpra-se.
Processo 0800602-72.2020.8.12.0025 - Divórcio Consensual - Dissolução
Reqte: C.L.P. - A.B.S.
ADV: HUDEYLSON CAIRO ESCOBAR SANTANA (OAB 17722/MS)
Intimação da parte autora, através de seu advogado, e de seu advogado, quanto ao r. Despacho de fls. 15: “Intime-se a
parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido da inicial, para adequar a exordial à sua real pretensão.
Com o advento da Emenda Constitucional 66, em 2010, para se divorciar, o casal não precisa mais contar com um certo tempo
de separação prévia. O processo de divórcio ainda deve seguir todos os procedimentos de separação contidos em nosso
ordenamento jurídico, apenas essa necessidade de estar previamente separado para poder se separar é que foi eliminada pela
Emenda Constitucional 66/2010.”
Processo 0800615-71.2020.8.12.0025 - Separação Litigiosa - Dissolução
Autor: Ruth Afonso da Rocha
ADV: HUDEYLSON CAIRO ESCOBAR SANTANA (OAB 17722/MS)
Intimação da parte autora, através de seu advogado, e de seu advogado, quanto a r. Decisão Interlocutória de fls. 21: “1.
Diante das declarações das p. 15, a qual ostenta presunção de veracidade por força do disposto no § 3º do art. 99 do CPC, defiro
o benefício da gratuidade da justiça em favor dos requerentes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. Fica a parte beneficiada
advertida que em caso de revogação do benefício, deverá arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar
e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública
estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 100 do CPC.
2. Defiro a concessão de alimentos provisórios, no valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo devidos a partir da citação (Lei nº 5.478/68, art. 13, § 2º), porquanto não há nos autos prova de que o requerido possa arcar com
quantia superior. 3. Deixo de designar audiência de mediação neste momento processual, tendo em vista a atual situação da
pandemia da Covid-19 que assola nosso Estado. 4. Cite-se e intime-se a parte requerida, por carta, para, querendo, apresentar
resposta no prazo de 15 dias úteis, contados nos termos do art. 231 do CPC. 5. Com a contestação, intime-se a parte autora
para, querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias, permitindo-se a produção de prova. 6. Depois, conclusos para saneamento ou
julgamento antecipado do mérito.”
Processo 0800623-48.2020.8.12.0025 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão
Autor: E.S.B.
ADV: JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA (OAB 14063/MS)
Intimação da parte autora, através de seu advogado, quanto ao r. Despacho de fls. 116/117: “1. Defiro o benefício da
gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. Fica a parte beneficiada advertida que
em caso de revogação do benefício, deverá arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em
caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou
federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 100 do CPC. 2. Cite-se o
requerido, por mandado, observando-se as exigências legais, para comparecimento à audiência de mediação designada para
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o dia 19 de abril de 2021, às 14:30h. 3. Anote-se no mandado o seguinte: a) que a citação do requerido deverá ser cumprida
com pelo menos 15 (quinze) dias úteis de antecedência; b) que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à
audiência de mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado; c) que as partes devem
estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos; d) que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no
prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão
de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; e) caso o réu tenha
interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, deverá comparecer previamente à Defensoria de seu domicílio, com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência. 4. O mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à audiência e
deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer
tempo. 5. Intime-se o autor para a audiência por intermédio de seu advogado, em publicação no Diário da Justiça. 6. Ciência ao
MPE.”
Processo 0800634-77.2020.8.12.0025 - Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos - Prestação de
Alimentos
Exeqte: Yuri Pereira da Fonseca - Autora: Selma Pereira da Silva
ADV: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM (OAB 15387/MS)
Intimação da parte autora, através de seus advogado, e de seu advogado, quanto ao r. Despacho de fls. 12: “1) Intime-se o
devedor, pessoalmente, para em 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, incluídas as prestações que se vencerem
no curso da ação, face ao caráter periódico dos alimentos, ou, no mesmo prazo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de efetuá-lo, sob pena de prisão de um a três meses e ter protestado o pronunciamento judicial (artigo 528, §§ 1º e 3º, do CPC).
2) Em sendo apresentada justificativa, intime-se a parte exequente para falar em 5 (cinco) dias e ao Ministério Público, pelo
mesmo prazo, na sequência. 3) Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, certifique-se e, independentemente de
nova conclusão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, em 5 (cinco) dias, e vistas ao Ministério
Público, para parecer, no mesmo prazo. O feito tramita em segredo de justiça. Defiro o pedido de justiça gratuita.”
Processo 0800660-75.2020.8.12.0025 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Indenização por Dano Material
Reqte: Mateus Galdino Motta
ADV: JOÃO BATISTA MOREIRA (OAB 128153/SP)
Em face do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil. Sem custas ou honorários. Publique-se. Oportunamente, baixem-se e arquivem-se os presentes autos.
Processo 0800699-09.2019.8.12.0025 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Sebastiana Ivo Araujo - Herdeiro: Marilda Ivo de Souza e outro
ADV: MARLLON ALVES BORGES (OAB 17865/MS)
ADV: JÉSSICA DA SILVA VIANA (OAB 14851/MS)
ADV: KETHI MARLEM FORGIARINI VASCONCELOS (OAB 10625/MS)
ADV: SILVIA APARECIDA FARIA DE ANDRADE (OAB 12275/MS)
Defiro o pedido de expedição de alvarás para pagamento do ITCMD e despesa com engenheiro, na forma almejada às fls.
36-37. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas a contar da expedição dos alvarás. Com prestação
de contas, intime-se a PGE para manifestação no prazo de 10 dias.

Batayaporã
Vara Única de Batayporã
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ALDRIN DE OLIVEIRA RUSSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA PELEGRINO SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000862-21.2016.8.12.0027 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Réu: Osvaldo Alves Martins
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (OAB 1/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Osvaldo Alves Martins, R$ 837,89
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0000020-71.1998.8.12.0027 (027.98.000020-0) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação
/ Embargos à Execução
Exeqte: Friporã - Frigorífico Batayporã Ltda - Exectdo: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de Mato Grosso do Sul
ADV: LUCIANA DA CUNHA ARAUJO (OAB 7728/MS)
ADV: MICHELLE CANDIA DE SOUSA (OAB 9224/MS)
ADV: JOSÉ ANTONIO VIEIRA (OAB 3828/MS)
ADV: ANA CRISTINA DUARTE BRAGA (OAB 8149/MS)
ADV: DOMINGOS CELIO ALVES CARDOSO (OAB 6584A/MS)
Intimação do teor de fls. 295: “Em atenção à certidão de f. 293, diante do erro material verificado no pronunciamento judicial
de f. 292/293 retifico a aludida decisão nos seguintes termos. Considerando o teor da tese firmada no RE 938837 no sentido
de que as execuções contra Conselhos de Fiscalização Profissional não se submetem ao regime de precatório, não há razão
para expedição de RPV, portanto torno sem efeito apenas essa determinação da decisão de f. 291/292. Assim, intime-se a parte
executada para comprovar o adimplemento da obrigação em 05 (cinco) dias. Não comprovado o pagamento, ao exequente para
requerer o que de direito em 05 (cinco) dias. Após, renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se.”
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Processo 0000526-61.2009.8.12.0027 (027.09.000526-7) - Procedimento Comum Cível - Medida Cautelar
Reqte: Marcos Aparecido Camillo - Reqdo: Banco do Brasil S/A - Interesda.: Elaine de Araújo Santos
ADV: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS (OAB 8217/MS)
Ciência à advogada peticionante acerca do desarquivamento dos autos, para extração de cópias, ficando ciente que após 5
dias os autos retornarão para o arquivo.
Processo 0000527-46.2009.8.12.0027 (027.09.000527-5) - Procedimento Comum Cível - Medida Cautelar
Reqte: Janete Gomes Teixeira Camillo - Reqdo: Banco do Brasil S/A - Interesda.: Elaine de Araújo Santos
ADV: ELAINE DE ARAÚJO SANTOS (OAB 8217/MS)
Ciência à advogada peticionante acerca do desarquivamento dos autos, para extração de cópias, ficando ciente que após 5
dias os autos retornarão para o arquivo.
Processo 0001016-59.2004.8.12.0027 (027.04.001016-0) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Inventário e Partilha
Reqte: Isabel França de Almeida - Interesdo.: Banco do Brasil S/A - Agência de Batayporã/MS e outro
ADV: JOSÉ CARLOS BARBOSA (OAB 4123/MS)
Ciência à advogada peticionante acerca do desarquivamento dos autos, para extração de cópias, ficando ciente que após 5
dias os autos retornarão para o arquivo.
Processo 0800146-24.2017.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Maria Ilza dos Santos
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Intimação da parte autora acerca das informações de fls. 175/179 e 183/186.
Processo 0800241-54.2017.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autor: Paulo Ribeiro da Silva
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Intimação da parte autora do teor de fls. 252/253.
Processo 0800310-52.2018.8.12.0027 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
Intimação dos procuradores da parte autora acerca do contido no ofício de fls. 144/145, devendo proceder ao solicitado
naquele documento. Prazo: 05 (cinco) dias.
Processo 0800422-65.2011.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Reqte: Braz Monteiro de Souza
ADV: ANDRÉ COSTA DE SOUZA (OAB 21714/MS)
ADV: DIJALMA MAZALI ALVES (OAB 10279/MS)
ADV: ALAN ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (OAB 17336B/MS)
Isto posto, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito.
Expeça-se alvará em favor da parte credora referente ao pagamento do RPV/Precatório. Fica desde já determinada a baixa de
eventuais constrições realizadas no presente feito. Sem honorários, pois há que se observar que a execução contra a Fazenda
Pública tem regulamentação específica, de modo que a expedição de Precatório ou RPV é ato necessário, tanto que o art. 1-D
da Lei n. 9.494 de 1997 expressamente estabelece que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções não embargadas. Eventuais custas remanescentes ficam a cargo da parte executada. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.
Processo 0800626-41.2013.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Nair da Silva Lima
ADV: MARTINHO APARECIDO XAVIER RUAS (OAB 7029/MS)
ADV: RICARDO BATISTELLI (OAB 9643/MS)
Vistos. No caso, é notório que o advogado que tem direito aos honorários de sucumbência é aquele que laborou durante a fase
toda de conhecimento, qual seja, o dr. Ricardo Batistelli, ao qual também são devidos os honorários contratuais comprovados às
f. 166 e o Estatuto da OAB garante o destaque para efeito de pagamento nos autos. Não obstante, também é preciso respeitar
que o novo patrono, dr. Martinho Aparecido Xavier Ruas, tem poderes para receber em nome dos seus constituintes. Assim,
para efeito de regularizar a situação determino que a Serventia torne sem efeito os alvarás de f. 212 e seguintes, reexpedindoos de modo que ao dr. Ricardo Batistelli caibam os honorários de sucumbência e o destaque de 30% de honorários contratuais
sobre o valor principal da condenação (f. 166). Por outro lado, o remanescente que constitui o crédito dos autores deve constar
de alvará a ser retirado pelo dr. Martinho Aparecido Xavier Ruas. Cumprido tudo isso e efetuados os pagamentos, nada mais
sendo reclamado em cinco dias, retornem conclusos para sentença de extinção. Às providências. Intimem-se.
Processo 0800630-15.2012.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Reqte: Maria Helena de Souza
ADV: ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA (OAB 10563/MS)
Intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados nos autos às fls.
281/286, pelo TRF.
Processo 0800653-87.2014.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Reqte: Analina Ferreira Mendes Pimenta
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Intimação da parte autora, para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
arquivamento.
Processo 0800798-70.2019.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Filomena Sena dos Santos
ADV: CLAIR MARIANA MARQUES DA SILVA (OAB 20905/MS)
ADV: ANDRÉ COSTA DE SOUZA (OAB 21714/MS)
Intimação da parte autora do teor de fls. 256.
Processo 0800819-17.2017.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Josefa Quirino
ADV: CAMILA SOARES DA SILVA (OAB 17409/MS)
ADV: ANDRÉ COSTA DE SOUZA (OAB 21714/MS)
ADV: CLAIR MARIANA MARQUES DA SILVA (OAB 20905/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

594

ADV: ALAN ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (OAB 17336B/MS)
Intimação da parte autora para manifestar-se quanto a certidão de fls. 115.
Processo 0800925-47.2015.8.12.0027 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Calúnia
Querelante: Nelson Favaretto - Aline Aparecida Favaretto e outro - Querelada: Mariana Rodrigues de Aguiar
ADV: JOSÉ FRANCISCO GALINDO MEDINA (OAB 91124/SP)
ADV: VALDEMAR DE SOUZA MENDES (OAB 37924/SP)
ADV: RENATO MAURILIO LOPES (OAB 145802/SP)
ADV: ALINE SAPIA ZOCANTE (OAB 214239/SP)
ADV: LUCIANA SHINTATE GALINDO (OAB 234028/SP)
ADV: TACIANA APARECIDA SILVA MENDES OLIVEIRA (OAB 146093/SP)
ADV: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP)
ADV: EMILIA DE SOUZA PACHECO (OAB 229624/SP)
ADV: LIDIA MENDES DA COSTA (OAB 318690/SP)
ADV: VERA LÚCIA DIAS CESCO LOPES (OAB 121853/SP)
ADV: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO (OAB 322034/SP)
Intimação dos embargos opostos. Prazo: 02 dias.
Processo 0801053-62.2018.8.12.0027 - Procedimento Comum Cível - Averbação/Cômputo de tempo de serviço de
segurado especial (regime de economia familiar)
Autor: Cláudio Antonio dos Santos
ADV: RAFAEL FERREIRA TOLOTTI (OAB 23458/MS)
Intimação do teor de fls. 148-150.
Processo 0801082-83.2016.8.12.0027 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Aposentadoria por
Invalidez
Exeqte: João Antonio Ayala
ADV: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA (OAB 18162/MS)
Ciência a parte autora do teor de fls. 316-320, bem como intimação do despacho de fls. 321.

Juizado Especial Adjunto de Batayporã
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0000337-97.2020.8.12.0027 (processo principal 0800138-76.2019.8.12.0027) - Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Reqte: Aço Vale Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda - EPP
ADV: RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR (OAB 14380/MS)
ADV: RENAN WILLIAN ANTONELLO FARHAT (OAB 15609/MS)
Intimação da parte autora: “Posto isso, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem custas e
honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Preclusa a presente decisão, certifique-se e arquive-se com as cautelas necessárias.
Porquanto apresentado em no incidente em vez de no bojo da execução em si, para evitar tumulto processual não conheço
do pedido de constrição de f. 15/16, devendo o credor postular adequadamente. Traslade-se cópia desta decisão aos autos
principais e intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 5 dias, sob pena de
suspensão e arquivamento. Às providências.’
Processo 0000459-81.2018.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Elétrica Colemase Ltda - EPP
ADV: NEIDE BARBADO (OAB 14805B/MS)
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
ADV: DANIELA HERNANDES MORETTI (OAB 6867/MS)
Intimação da parte autora: “Posto isso, com espeque no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
determinando seu arquivamento com as cautelas necessárias. Expeça-se certidão de crédito à parte autora. Ordeno que a
Serventia lance o nome do devedor no sistema SERASAJUD. Sem custas e honorários. P.R.I.’
Processo 0000564-58.2018.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: M.J.J. Simão Junior Produtos Agropecuario
ADV: NEIDE BARBADO (OAB 14805B/MS)
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
ADV: DANIELA HERNANDES MORETTI (OAB 6867/MS)
Intimação da parte exequente: “Defiro o pedido de f. 86/87. Proceda-se pesquisa de bens passíveis de constrição via
sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome do executado. Cumpra-se nos termos já consignados às f. 65. Com o resultado,
intime-se a parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.
Oportunamente, conclusos. Às providências.’
Processo 0001793-34.2010.8.12.0027 (027.10.001793-9) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à
Sentença
Exeqte: Silvia Rosenbaum
ADV: ILSON ROBERTO MORÃO CHERUBIM (OAB 8251/MS)
Intimação da parte exequente: “Defiro o pedido de f. 200. Conforme requerido, intime-se a parte autora por meio de seu
advogado para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias manifestar-se em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento
dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Com manifestação, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Intime-se.”
Processo 0800001-26.2021.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Reqte: Antonia Gomes Leite
ADV: ALBERTO TOLOTTI LEITE (OAB 24156/MS)
Intimação da parte autora da Decisão interlocutória fls. 20/22.
Processo 0800083-96.2017.8.12.0027 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: José Aparecido de Araujo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

595

ADV: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES MAZZINI (OAB 17070/MS)
Intimação da parte exequente: “Defiro f. 92. Aguarde-se por seis meses até ulterior postulação do exequente, que fica
responsável por informar a respeito do retorno aos trabalhos dos oficiais de justiça na comarca deprecada. Intimem-se.”
Processo 0800100-35.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios
Exeqte: Alessandro Silva Santos Liberato da Rocha
ADV: ALESSANDRO SILVA SANTOS LIBERATO DA ROCHA (OAB 10563/MS)
Intimação da parte autora: “Defiro f. 104. A Serventia inclua o processo na pauta do Conciliador. Às providências e intimações
necessárias.”
Processo 0800111-59.2020.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem
Exeqte: Marlene Avenia Borges - Exectdo: Sergio Henrique Portilho Freitas
ADV: ARTHUR HALBHER PADIAL (OAB 15825/MS)
ADV: GILMAR CEZAR JUNIOR (OAB 23604/MS)
Intimação das partes: “Posto isso, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo
51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, porque não comprovada que
ausência na audiência decorreu de força maior, condeno a parte autora no pagamento das custas, o que faço com espeque no
art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95, todavia a exigibilidade da obrigação fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita
que ora defiro. Sem honorários. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.”
Processo 0800138-76.2019.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Aço Vale Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda - EPP
ADV: RENAN WILLIAN ANTONELLO FARHAT (OAB 15609/MS)
ADV: RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR (OAB 14380/MS)
Intimação da parte exequente para que fique ciente das páginas 50-53, e se manifeste em termos de prosseguimento no
prazo de cinco dias, sob pena de suspensão e arquivamento.
Processo 0800164-45.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Wender Rodrigues da Costa
ADV: GEÓRGIO EMANUEL GARBO MILANI (OAB 78968/PR)
Intimação da parte exequente para que que, em quinze dias, manifeste-se acerca dos Embargos à Execução de p. 316-324
Processo 0800186-69.2018.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: Antônio Marcos Freitas Alves e outro
ADV: YU KEIKO TOUMA SALLES (OAB 19658/MS)
Intimação da parte exequente: “Os argumentos apresentados pela parte autora às f. 99/108 são plausíveis e indicam
alteração na situação financeira da parte executada a ensejar a reiteração da tentativa de bloqueio de numerário do devedor
mediante o SISBAJUD, sem contar que a última diligência para tal fim ocorreu há mais de um ano. Assim, DEFIRO o pedido em
análise. A Serventia cumpra consoante determinado às f. 63-64. Às providências.’
Processo 0800239-84.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Guilherme Rodrigues Pereira - Guilherme Rodrigues Pereira - Exectdo: MARIO XAVIER MARTINS
ADV: TIAGO MARIANI CAMPOS (OAB 21296/MS)
ADV: MARIO XAVIER MARTINS (OAB 18619/MS)
ADV: GUILHERME RODRIGUES PEREIRA (OAB 19080/MS)
Intimação das partes: “Conheço e dou provimento aos embargos de declaração de f. 341/342 ante a omissão identificada,
haja vista que na decisão recorrida não houve apreciação dos pedidos de condenação da parte executada em litigância de
má-fé e envio de cópias para instruir procedimento disciplinar em trâmite perante a OAB/MS. Passo à análise dos referidos
pleitos de modo a integralizar a decisão de f. 334/336. 1. INDEFIRO o pedido de condenação em litigância de ma-fé da parte
executada pois os argumentos da parte devedora, embora rejeitados, se apresentaram plausíveis frente ao litígio. Nesse
sentido, não foi vislumbrada na hipótese a utilização de ardis e meios artificiosos para que atingidos objetivos não defensáveis
legalmente, tampouco eventual intenção do litigante de causar prejuízos à parte adversa. 2. INDEFIRO o pedido para oficiar à
OAB primeiramente porque não identificada relevância na conduta do causídico a ponto de ensejar a comunicação à referida
Instituição. Além disso, não demonstrados supostos impedimentos para que o próprio interessado instrua o procedimento
administrativo com as cópias pertinentes. No mais, prossiga o feito na forma determinada às f. 334/336. Às providências.”
Processo 0800239-84.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Guilherme Rodrigues Pereira - Guilherme Rodrigues Pereira
ADV: GUILHERME RODRIGUES PEREIRA (OAB 19080/MS)
ADV: TIAGO MARIANI CAMPOS (OAB 21296/MS)
Intimação da parte exequente para requerer o que de direito em cinco dias, sob pena de extinção.
Processo 0800413-93.2017.8.12.0027 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Amilton Genesio de Souza
ADV: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA (OAB 18433/MS)
ADV: ELIZABETH DE SOUZA GIMENEZ (OAB 16853/MS)
Intimação da parte exequente: “Antes de analisar o pleito de f. 81, considerando que a consulta de bens via sistema
RENAJUD realizada às f. 68 tornou resultado positivo, ao passo que restringiu o veículo HONDA/CG150 FAN, placa NRK/5036,
em tese de propriedade do executado, intime-se a parte exequente para manifestar se há interesse ou não na penhora do
referido bem. Consigno desde já que, em caso positivo, a apreciação do pedido retro (f. 81) fica prejudicada. A Serventia cumpra
conforme já determinado na decisão de f. 59/60. Do contrário, renove-se a conclusão para nova deliberação. Às providências.’
Processo 0800524-14.2016.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral
Exeqte: Cícero Alves Bitu - Exectdo: Romera Móveis e Eletrodomésticos
ADV: SUZILAINE BERTON CARDOSO (OAB 16334/MS)
ADV: ANDRE DA COSTA RIBEIRO (OAB 20928A/MS)
ADV: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO (OAB 20300/PR)
ADV: CIBELE RODIGUES DOS SANTOS (OAB 17071/MS)
ADV: WALDEMIR RONALDO CORRÊA (OAB 10680/MS)
ADV: GUSTAVO PAGLIARINI DE OLIVEIRA (OAB 8756/MS)
ADV: DANILO BONO GARCIA (OAB 9420/MS)
Intimação da parte autora: ‘Por tudo isso, indefiro pedido de expropriação de f. 197. Em cumprimento à Lei n. 11.101/05
ordeno seja expedida certidão de crédito para que o exequente promova a habilitação nos autos da recuperação judicial. No
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mais, aguarde-se em arquivo provisório pelo período de 01 (um) ano, intimando-se em seguida os litigantes para manifestação
e retornando conclusos. Intimem-se.”
Processo 0800545-87.2016.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Graziele Teles dos Santos
ADV: PRISCILA PEREIRA DE SOUZA (OAB 11823/MS)
Intimação da parte exequente: “Defiro o pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD formulado pelo
exequente às f. 103/105. A Serventia cumpra consoante já determinado no item 4.2 da decisão exarada às f. 79/80. Após, diga o
exequente em termos de prosseguimento no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Oportunamente, conclusos.”
Processo 0800711-85.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória
Exeqte: Graziele Teles dos Santos
ADV: MAICON VENICIO DE SOUZA AMBROSIM (OAB 19881/MS)
ADV: PRISCILA PEREIRA DE SOUZA (OAB 11823/MS)
Intimação da parte exequente: “Posto isso, com arrimo no art. 139, IV do CPC DEFIRO o pedido de suspensão da CNH da
parte executada pelo prazo de 01 (um) ano ou até que satisfeita a obrigação objeto dos autos, o que ocorrer primeiro. Oficie-se
ao DETRAN/MS para que promova a suspensão da CNH da parte executada em seus sistemas/banco de dados e comprove nos
autos o cumprimento da determinação no prazo de 10 dias. “
Processo 0800719-57.2020.8.12.0027 (apensado ao Processo 0801348-65.2019.8.12.0027) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exectdo: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação da parte executada: “Considerando que a partir da manifestação autoral de f. 49 o executado não foi mais intimado
do processo, ao qual aportaram diversos documentos e manifestações, a fim de assegurar o efetivo contraditório e evitar futura
alegação de nulidade, determino sua intimação para ciência e eventual manifestação em 10 dias. A seguir, retornem conclusos
para decisão da impugnação de f. 27-39 e demais questões pendentes. Intimem-se.”
Processo 0800723-94.2020.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Antonio Ismael Crivelli
ADV: ADRIANO RAMOS LEITE (OAB 19775/MS)
Intimação da parte autora: “Defiro o pedido de f. 34.”
Processo 0800850-37.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação
Exeqte: Humberto Santos Afonso
ADV: RUTE RAIMUNDO DA SILVA ALVES VIEIRA (OAB 21904/MS)
ADV: JEAN JUNIOR NUNES (OAB 14082/MS)
Intimação da parte exequente: “Em atenção ao pedido de f. 211/273, considerando os limites da coisa julgada, ao que parece
a parte autora não possui título executivo a embasar a nova pretensão executória relativa ao valor ora apontado. Ademais,
segundos o Código de Normas da Corregedoria, em tese não se pode processar dois cumprimentos de sentença nos mesmos
autos. Com efeito, sobre isso, primando pela aplicação do contraditório e da ampla defesa, diga a parte autora em 05 (cinco)
dias. Após, renove-se a conclusão na fila de iniciais. Intime-se. Cumpra-se.”
Processo 0800878-34.2019.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: J. B. Febo - ME (Drogaria Farmalife)
ADV: IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO (OAB 21561/MS)
Intimação da parte exequente: “Defiro o pedido de f. 82/81. Cumpra-se nos termos já consignados às f. 42. Às providências.”
Processo 0800915-32.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Vera Lúcia Rosa
ADV: GUSTAVO TAMANINI VIEIRA (OAB 19725/MS)
ADV: FRANCO JOSE VIEIRA (OAB 4715/MS)
Diga a parte exequente em termos de prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento e
levamento das restrições de f. 91. Após, renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800954-92.2018.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Compromisso
Exeqte: Elétrica Colemase Ltda EPP
ADV: NEIDE BARBADO (OAB 14805B/MS)
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
ADV: DANIELA HERNANDES MORETTI (OAB 6867/MS)
Intimação da parte autora: “Considerando que as partes são maiores e capazes, bem como que o direito posto em Juízo é de
natureza disponível, não antevendo qualquer nulidade no acordo realizado extrajudicialmente (f. 68/70), HOMOLOGO-O, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do CPC. Indefiro o pedido de suspensão do
feito, pois o mesmo contraria os princípios norteadores do juizado especial, em especial o da celeridade, razão pela qual indefiro
o pleito. Em caso de descumprimento, o interessado poderá pedir o desarquivamento e o cumprimento do acordo. Promova-se
o levantamento/baixa de eventuais restrições. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). P.R.I. Oportunamente,
arquivem-se.”
Processo 0800958-32.2018.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: M.j.j. Simão Junior Produtos Agropecuario e outro
ADV: DANIELA HERNANDES MORETTI (OAB 6867/MS)
ADV: PAULA SILVA SENA CAPUCI (OAB 12301/MS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a juntada de oficio fls. 80/83.
Processo 0801092-88.2020.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Ga7 Industria de Confeccoes Ltda
ADV: CRISTIANE MARCIA SUSZINA DA SILVA (OAB 98619PR)
Intimação da parte autora: “Posto isto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, o que
faço com fulcro nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários
advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas devidas.’
Processo 0801153-51.2017.8.12.0027 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória
Exeqte: Marlene Avênia Borges
ADV: JOSIANE PELLICCIARI MORÃO (OAB 16849B/MS)
ADV: ANDRÉ GIMENEZ (OAB 19836/MS)
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ADV: GIOVANNA GUSMAN BRUNHERA (OAB 24285/MS)
Intimação da parte exequente: “Defiro pedido de f. 93 e concedo dilação de prazo de 30 dias para que o exequente realize
novas diligências a fim de encontrar bens da executada. Findado prazo sem manifestação, certifique-se o necessário e venham
os autos conclusos para extinção. Às providências. Intime-se.”
Processo 0801173-42.2017.8.12.0027 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos
Exeqte: Renata Ritielli Ferreira da Silva - Exectdo: Centro de Ensino Superior de Nova Andradina - CESNAN/FATEC
ADV: JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 35071/PR)
ADV: TAUAN GALIANO FREITAS (OAB 378697/SP)
ADV: JORGE TALMO DE ARAÚJO MORAES (OAB 8896/MS)
Intimação das partes: “Posto isso, rejeito os aclaratórios e nos termos da fundamentação determino o regular prosseguimento
do feito. Outrossim, para evitar enriquecimento ilícito, concedo ao exequente prazo de 15 dias para adequar os cálculos de
liquidação, visto que atualizou e aplicou juros sobre a quantia total de R$ 11.090,00 desde janeiro de 2011, início do curso,
sendo certo e induvidoso que não pagou essa quantia à vista naquela data, mas sim em prestações mensais sucessivas durante
os anos que frequentou o curso, como é previsto no contrato de prestação de serviços atrelado aos autos, de modo que os
critérios de correção aludidos na sentença devem ser aplicados mês a mês e na data base de cada pagamento. Inclusive os
documentos colacionados pelo exequente às f. 245-252 comprovam o pagamento sucessivo e parcelado das mensalidades do
curso. ‘
Processo 0801219-26.2020.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Autor: F-sat Moveis e Eletrodomésticos Ltda-ME
ADV: PRISCILA PEREIRA DE SOUZA (OAB 11823/MS)
Intimação da parte autora para que em 10 dias se manifeste sobre o teor da certidão de f. 24, sob pena de indeferimento da
inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
Processo 0801220-11.2020.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Autor: F-sat Moveis e Eletrodomésticos Ltda-ME
ADV: PRISCILA PEREIRA DE SOUZA (OAB 11823/MS)
Intimação da parte autora para que em 10 dias se manifeste sobre o teor da certidão de f. 25, sob pena de indeferimento da
inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
Processo 0801236-62.2020.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Vera Lucia Teixeira Casteliano
ADV: JEAN JUNIOR NUNES (OAB 14082/MS)
Intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial conforme despacho fl. 35.
Processo 0801566-93.2019.8.12.0027 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Marlene Avenia Borges
ADV: GILMAR CEZAR JUNIOR (OAB 23604/MS)
Intimação da parte autora: “Defiro o prazo de 15 dias postulado às f. 77. Escoado, retornem conclusos. Intimem-se.’
Processo 0801567-78.2019.8.12.0027 (apensado ao Processo 0800816-28.2018.8.12.0027) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Indenização por Dano Moral
Exectdo: Banco BMG S/A
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
Intimação da parte executada: “Manifeste-se o Executado em 10 dias e retornem conclusos para decisão. Intimem-se.”
Processo 0801938-72.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Lècio Gavinha Lopes Junior
ADV: IVAN SANTOS CONSTANTINO JUNIOR (OAB 22597/MS)
Intimação da parte autora: “Vistos. O que o art. 51, VI, da Lei 9.099 de 1995 possibilita é a promoção, pelo autor, da
sucessão processual do requerido falecido no curso da ação, em 30 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.
Nada fala de impor ao Juízo obrigação de tomar iniciativa para que os sucessores do de cujus intentem ação de inventário. A
propósito, o credor tem legitimidade concorrente para ajuizar a ação de inventário no caso de omissão dos outros legitimados
(art. 616, CPC). Portanto, indefiro o pedido de f. 70 e concedo ao autor prazo de 30 dias para regularizar o processo, sob pena
de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se.”
Processo 0805403-89.2019.8.12.0017 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Doralice Sodre Gonçalves
ADV: FABIANO ANTUNES GARCIA (OAB 15312/MS)
ADV: DANILA BALSANI CAVALCANTE (OAB 18297/MS)
Intimação da parte autora por intermédio de seu advogado para que em 05 (cinco) dias traga aos autos o instrumento de
procuração pública, sob pena de extinção por abandono.

Brasilândia
Vara Única de Brasilândia
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800085-52.2020.8.12.0030 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 11654A/MS)
Fica a parte intimada do r. despacho de fls. 47.
Processo 0800100-21.2020.8.12.0030 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação
Autor: J.M.L.L.
ADV: ADILSON RODRIGUES DE SOUZA (OAB 12988/MS)
Intimação da parte autora, através de seu patrono, da contestação e documentos (f. 33/43), para réplica.
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Processo 0800140-03.2020.8.12.0030 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de MS, TO e Oeste da Bahia - SICREDI
ADV: TIAGO DOS REIS FERRO (OAB 13660/MS)
ADV: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (OAB 15519/MS)
ADV: EDMILSON GOMES PAGUNG (OAB 23515/MS)
Intimação da parte autora, através de seu patrono, da juntada de mandado de f. 152/153, para manifestação.
Processo 0800422-80.2016.8.12.0030 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Maria Luiza da Silva Costa
ADV: DANILO BERNARDES MATHIAS (OAB 281589/SP)
ADV: LINCOLN WESLEY ORTIGOSA (OAB 113284/SP)
Fica a parte autora por meio de seu advogado, intimada do retorno dos autos do TRF 3 e para querendo, manifestar em 05
dias.
Processo 0800458-83.2020.8.12.0030 - Monitória - Alienação Fiduciária
Autor: Farroupilha Adm de Consórcios Ltda
ADV: KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO (OAB 24258/RS)
Intimação do(a) autor para, em 05 (cinco) dias, recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, devendo a guia e o boleto ser
emitido no portal e-SAJ, no menu Custas Processuais - Custas de 1º Grau - Oficial de Justiça Intermediária.
Processo 0800714-60.2019.8.12.0030 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Euclides Ferreira
ADV: GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP)
Fica a parte por meio de seu advogado, intimada do retorno dos autos do TRF 3 e para querendo, manifestar em 05 dias.

Coronel Sapucaia
Vara Única de Coronel Sapucaia
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0000121-41.2002.8.12.0004 (004.02.000121-9) - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Coronel Sapucaia-MS - Exectdo: Dornelis da Silva Lopes
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço
com base no art. 924, inciso II, do CPC. Sem honorários. Sem custas (art. 26, LEF).
Processo 0800109-95.2019.8.12.0004 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Coronel Sapucaia - Exectdo: Bruno Borges Venancio
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço
com base no art. 924, inciso II, do CPC. Sem honorários. Sem custas (art. 26, LEF).
Processo 0800112-48.2020.8.12.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 16139A/MS)
Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação para que produza todos os seus efeitos, nos
termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários.
Custas pela autora. Apuradas estas, intime-se para recolhimento em dez dias. Inerte a parte, expeça-se a respectiva certidão e
encaminhe-se à PGE. Dada a ausência de interesse recursal, certifique-se de imediato o transito em julgado, providenciando-se
a baixa e anotações de praxe e arquive-se.
Processo 0800189-64.2016.8.12.0004 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqte: Município de Coronel Sapucaia - Exectdo: Roque Ademir Borrasca
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço
com base no art. 924, inciso II, do CPC. Sem honorários. Sem custas (art. 26, LEF).
Processo 0800229-39.2020.8.12.0058 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Coronel Sapucaia - Exectdo: Bruno Gobo
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço
com base no art. 924, inciso II, do CPC. Sem honorários. Sem custas (art. 26, LEF).
Processo 0800311-14.2015.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Sonia Pereira Lopes - Reqdo: Banco BMG S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO (OAB 18743/MS)
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Tendo em vista a integral quitação do débito, julgo extinto o feito, com fulcro no artigo 316, CPC. Sem custas ou honorários,
por se tratar de cumprimento voluntário da obrigação. Tendo em vista a nítida ausência de interesse recursal, certifique-se de
imediato o trânsito em julgado e arquive-se, com baixa na distribuição.
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Processo 0800320-66.2019.8.12.0058 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A - Réu: W.s. Lubrificantes Eireli - Me
ADV: MONICA XAVIER CAVANHA RECALDE (OAB 23191/MS)
ADV: FERNANDO CÉSAR VERNEQUE SOARES (OAB 15963/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 12178A/MS)
Tendo em vista o acordo formulado entre as partes às fls. 63-64, homologo, por sentença e para que surta os seus jurídicos
e legais efeitos, os termos do acordo celebrado. Declaro a resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código
de Processo Civil. Custas e honorários na forma entabulada no acordo. Tendo em vista a nítida ausência de interesse recursal,
certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com baixa na distribuição.
Processo 0800472-80.2020.8.12.0058 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Reqte: Cristiane Elizabete Marinho - Reqdo: Município de Coronel Sapucaia
ADV: ALLAN VINICIUS DA SILVA (OAB 15536/MS)
Defiro a inicial, bem como o pedido de assistência judiciária gratuita. Cite-se o réu para defesa no prazo legal (art. 183,
CPC).
Processo 0800547-63.2015.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Marcilia Silva - Reqdo: Banco Schahin S/A.
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)
Intimem-se as parte para informar todos os dados do Banco para fins de expedição.
Processo 0800827-68.2014.8.12.0004 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Exeqte: Conselho Regional de Contabilidade - CRC- MS
ADV: CÁSSIO FRANCISCO MACHADO NETO (OAB 17793/MS)
ADV: SANDRELENA SANDIM DA SILVA (OAB 10228/MS)
Intima-se a parte exequente para que se manifeste acerca do acrescido à fl. 52.
Processo 0802313-88.2014.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)
Reqte: Maria Parra
ADV: SINGARA LETICIA GAUTO KRAIEVSKI (OAB 9726/MS)
Intime-se as partes acerca da juntada de mandado de fls. 109-110 dos autos.
Processo 0802336-29.2017.8.12.0004 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Coronel Sapucaia - Exectdo: Anuir Antunes
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço
com base no art. 924, inciso II, do CPC. Sem honorários. Sem custas (art. 26, LEF).
Processo 0802400-44.2014.8.12.0004 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqte: Município de Coronel Sapucaia - Exectdo: Edmilson Estevan dos Santos
ADV: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS (OAB S/AA)
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO (OAB B/AO)
Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço
com base no art. 924, inciso II, do CPC. Sem honorários. Sem custas (art. 26, LEF).
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO DA MATA REIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECY DE ASSIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0014/2021
Processo 0800476-54.2019.8.12.0058 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Aida Collar Lopes
ADV: FLÁVIO ALVES DE JESUS (OAB 11502/MS)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Aida Collar Lopes, R$ 3.643,00

Deodápolis
Vara Única de Deodápolis
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800010-70.2021.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Francisco Batista - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes de todo teor da r. sentença de fls. 41/47...”Isso posto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
O PEDIDO de Francisco Batista formulado em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A., em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art.332, II, c/c art. 487, I do Código de Processo
Civil.”
Processo 0800011-55.2021.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Francisco Batista - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

600

Intimação das partes do inteiro teor da sentença de fls. 43-49, dispositivo: “Isso posto, JULGO LIMINARMENTE
IMPROCEDENTE O PEDIDO de Francisco Batista formulado em desfavor de Banco Votorantim S.A., em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art.332, II, c/c art. 487, I do Código de Processo
Civil. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa por força da
gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de
honorários, eis que não houve a triangularização da relação processual.”
Processo 0800294-20.2017.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito
Autor: Expedito Olegário Juremeira - Réu: Ribeiro Veículos S/A - Nilson Nogueira de Carvalho - Riberio Veiculos S/A - Rivesa
- Liberty Paulista Seguros S/A
ADV: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 331/MS)
ADV: LARISSA ESPINDOLA ORTEGA DE LIMA (OAB 20359/MS)
ADV: ARMANDO FERREIRA LIMA (OAB 7852/MS)
ADV: TIAGO HENRIQUE HEIDERICHE GARCIA (OAB 15681/MS)
ADV: EDGARD PEREIRA VENERANDA (OAB 30629/MG)
ADV: FLÁVIO GONÇALVES SOARES (OAB 14443/MS)
ADV: LUIS GUSTAVO RUGGIER PRADO (OAB 9645/MS)
Intimação das partes da r. Decisão de fls. 628, a qual homologou a proposta de honorários periciais. de fls. 613. Outrossim,
fica desde já intimada a parte requerida Liberty Seguros S/A. para apresentar no prazo de 05 dias, os dados bancários para a
devolução de R$50,01 conforme determinação nos autos.
Processo 0800546-23.2017.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Anulação
Autor: Pilão Amidos Ltda - Réu: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A - Perito: JUAREZ, registrado
civilmente como Juarez Marques Alves
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: CLEMENTE ALVES DA SILVA (OAB 6087/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes da manifestação do perito às fls. 560-562, na qual trouxe em seus termos: “II-) DESIGNAR a data de 11
de fevereiro de 2021, às 14:30 horas, como prazo de início da realização dos trabalhos periciais, sendo a mesma realizada no
Escritório deste subscritor no endereço acima registrado.”
Processo 0800873-60.2020.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Ivani Rodrigues dos Santos
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes de todo teor da r. sentença de fls. 44/50.
Processo 0800933-04.2018.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Donizeti Silva - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação das partes de todo teor da sentença de fls. 305/309...”Isso posto, julgo improcedentes os pedidos iniciais
formulados por Donizeti Silva em face do Banco Itaú Consignado S.A, ambos qualificados...”
Processo 0801236-81.2019.8.12.0032 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Otacilio Ramos
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para no prazo legal apresentar manifestação quanto a contestação de fls. 118-150.

Dois Irmãos do Buriti
Vara Única de Dois Irmãos do Buriti
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2021
Processo 0002995-39.2015.8.12.0005 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Réu: Flávio Júnior dos Santos Ramos e outro
ADV: ROSALI BARBOSA S.L DOS SANTOS (OAB 5383/MS)
Fica a defesa intimada da sentença absolutória de fls. 725/732: “Isso posto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal
para absolver Vanderson Gonçalves da Silva e Flavio Junior dos Santos Ramos, o primeiro da prática dos crimes previstos nos
arts. 14 e 15, ambos da Lei 10.826/03 c/ art. 29 do CP e o segundo da prática do crime previsto no art. 15, caput, da Lei nº
10.826/06 (por duas vezes, na forma do art. 69 do CP), com fulcro no art. 386, VII do CPP.”
Processo 0800393-24.2017.8.12.0053 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Ilda da Rocha Ferreira - Herdeiro: Sebastiana Silva da Rocha e outros
ADV: LAUDICEIA SCHIRMANN (OAB 20888/MS)
Intimação acerca do despacho de f. 231. ***** Fica o inventariante intimado para proceder com o termo de renúncia da
herança na forma do comando de f. 139-143.
Processo 0900084-74.2018.8.12.0053 - Ação Civil Pública Cível - Crimes contra a Flora
Réu: Edson Giroto e outro
ADV: WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA (OAB 15584/MS)
ADV: ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR (OAB 19929/MS)
Audiência: Sessão de Conciliação - Art. 334 CPC/2015, dia 05/03/2021, às 15:40h, a ser realizada pelo Sistema de
Videoconferência por Conciliadores e Mediadores vinculados ao CEJUSC/TJMS. A audiência designada nestes autos poderá
ser acessada pela plataforma digital Microsoft Teams, recurso que pode ser utilizado via aparelho celular ou computador com
câmera e microfone (bem como acesso à Internet), recomendando-se fazer o download do aplicativo com antecedência. Link de
acesso: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/. Ao entrar no link acima procurar por “Salas de Espera da Comarca
de Dois Irmãos do Buriti” e acessar “Vara Única”.
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAYANE PINHEIRO AVILA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2021
Processo 0800038-09.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
Intimam-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma ou ainda, informem sobre o julgamento antecipado da lide.
Processo 0800089-54.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Olinda Calvis Achucarro - Réu: Banco BMG S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
Com a juntada de documentos, dê-se vista à demandante para manifestação.
Processo 0800100-49.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Janete Gomes Pereira da Silva
ADV: LAUDICEIA SCHIRMANN (OAB 20888/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800113-48.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autor: Flaviano Machado da Silvs
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
ADV: SUELEN BARROS BRUM (OAB 23470/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800115-18.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Delcy da Silva Barbosa
ADV: LAUDICEIA SCHIRMANN (OAB 20888/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
Processo 0800145-53.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Dercilia Rosa dos Santos
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca da juntada de ofício de fls. 168. Prazo: 5 dias.
Processo 0800190-28.2018.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Ladislau Gabriel - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
Intima-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do § 1º do art. 1.010 do CPC.
Processo 0800300-56.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Maria Tereza da Silva - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER (OAB 8586/MS)
ADV: THALLYSON MARTINS PEREIRA (OAB 20621/MS)
Intima-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do § 1º do art. 1.010 do CPC.
Processo 0800325-69.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Seguro
Autora: Ana Paula Batista Jara Saraiva - Réu: Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
ADV: GABRIEL LOPES MOREIRA (OAB 57313/RS)
ADV: LAUDICEIA SCHIRMANN (OAB 20888/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0800337-83.2020.8.12.0053 (apensado ao Processo 0800019-71.2018.8.12.0053) - Procedimento Comum
Cível - Restabelecimento
Reqte: Dorival Pereira dos Santos
ADV: LAUDICEIA SCHIRMANN (OAB 20888/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados, bem como para ciência da perícia desginada,
nos termos da petição do perito. Prazo: 15 dias.
Processo 0800341-23.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Abadia Alves - Reqdo: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO (OAB 18743/MS)
Intimam-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma ou ainda, informem sobre o julgamento antecipado da lide.
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Processo 0800344-75.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Antônio Saturnino Manoel Gabriel - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO (OAB 18743/MS)
Intimam-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma ou ainda, informem sobre o julgamento antecipado da lide.
Processo 0800345-60.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Antônio Saturnino Manoel Gabriel - Reqdo: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO (OAB 18743/MS)
Intimam-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma ou ainda, informem sobre o julgamento antecipado da lide.
Processo 0800345-65.2017.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Antonio Filho da Silva Reginaldo - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: KENNEDI MITRIONI FORGIARINI (OAB 12655/MS)
ADV: MARIA IVONE DOMINGUES (OAB 14187/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca da juntada de ofício de fls. 333. Prazo: 5 dias.
Processo 0800346-45.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Antônio Saturnino Manoel Gabriel - Reqdo: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103997/MG)
ADV: ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO (OAB 18743/MS)
Intimam-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma ou ainda, informem sobre o julgamento antecipado da lide.
Processo 0800351-67.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Isolina Silva - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO (OAB 18743/MS)
Intimam-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a
pertinência de cada uma ou ainda, informem sobre o julgamento antecipado da lide.
Processo 0800369-88.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Davi Rodrigues Siqueira
ADV: JOSEANE DE ARRUDA PINTO (OAB 21660/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0800372-43.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autora: Lirian Marçal de Souza
ADV: JOSEANE DE ARRUDA PINTO (OAB 21660/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados, bem como para ciência da perícia desginada,
nos termos da petição do perito.. Prazo: 15 dias.
Processo 0800374-13.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Natalina Gomes da Silva
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados, bem como para ciência da perícia desginada,
nos termos da petição do perito.. Prazo: 15 dias.
Processo 0800386-27.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Restabelecimento
Autor: Aldemir Romeiro Ratier
ADV: JOSEANE DE ARRUDA PINTO (OAB 21660/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados, bem como para ciência da perícia desginada,
nos termos da petição do perito.. Prazo: 15 dias.
Processo 0800403-63.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Maria Fátima Alves Gabriel
ADV: CARLA MAYARA ALCÂNTARA CRUZ (OAB 17102/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0800414-92.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autora: Nilza Gomes de Avila
ADV: LETUZA BECKER VIEIRA (OAB 18989/MS)
Intima-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos juntados. Prazo: 15 dias.
Processo 0800419-51.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Vanilda de Oliveira Abrantes
ADV: BRUNO DE CARVALHO SONE TAMACIRO (OAB 10032/MS)
Intima-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, na
forma do § 1º do art. 1.010 do CPC.
Processo 0800734-79.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Sarita Reginaldo da Silva - Réu: CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
ADV: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB 8125/MS)
ADV: CARLA MAYARA ALCÂNTARA CRUZ (OAB 17102/MS)
Intima-se a parte autora para manifestar-se acerca do comprovante de depósito/pagamento de fls. 186. Prazo: 5 dias.
Processo 0800819-65.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Reqte: Aparecida Puerta Porfírio
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477,
§1° do CPC.
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAYANE PINHEIRO AVILA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800016-19.2018.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Auxílio-Doença Previdenciário
Reqte: Valdirene dos Santos Menezes Lima
ADV: CLARICE DA SILVA (OAB 10693/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
Processo 0800046-83.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Aparecido Pereira Alcântara
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
Processo 0800116-37.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autor: Raphael Paes Ribeiro da Silva
ADV: ADÃO DE ARRUDA SALES (OAB 10833/MS)
ADV: SUELEN BARROS BRUM (OAB 23470/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
Processo 0800206-11.2020.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Sebastiana Alcantara Alves - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
Processo 0800232-43.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Maria Bezerra de Souza
ADV: RAPHAEL CORREIA NANTES (OAB 20525/MS)
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
Processo 0800375-32.2019.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Nair Vieira de Oliveira - Ré: Banco Daycoval S/A
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 32909/SP)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
Processo 0800416-33.2018.8.12.0053 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Rossio Paixão Lucas
ADV: ECLAIR S. NANTES VIEIRA (OAB 8332/MS)
Intimam-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior. Prazo: 5 dias.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAYANE PINHEIRO AVILA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0802580-23.2015.8.12.0005 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Salário-Maternidade
Reqte: Lucimar Gonçalves Batista Rodrigues
ADV: KLEBER ROGÉRIO FURTADO COELHO (OAB 17471/MS)
Dê-se vista ao exequente para manifestação sobre a informação de pagamento dos RPV’s.
Processo 0802580-23.2015.8.12.0005 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Salário-Maternidade
Reqte: Lucimar Gonçalves Batista Rodrigues
ADV: KLEBER ROGÉRIO FURTADO COELHO (OAB 17471/MS)
Dê-se vista ao exequente para manifestação sobre a informação de pagamento dos RPV’s.

Juizado Especial Adjunto de Dois Irmãos do Buriti
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAYANE PINHEIRO AVILA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800003-15.2021.8.12.0053 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Cristiane Fermino Gabriel
ADV: VALDEIR APARECIDO DA SILVA (OAB 16978/MS)
ADV: EDER INACIO DA SILVA (OAB 20133/MS)
Intimação da parte autora, acerca da certidão, a seguir transcrita: “CERTIFICO, para os devidos fins, que consultando o
SAJ verifiquei a existência de distribuição de ação idêntica a esta, cadastrada sob o n.0800008-37.2021.8.12.0053. Nada mais”.
Processo 0800004-97.2021.8.12.0053 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Cristiane Fermino Gabriel
ADV: VALDEIR APARECIDO DA SILVA (OAB 16978/MS)
ADV: EDER INACIO DA SILVA (OAB 20133/MS)
Intimação da parte autora, acerca da certidão, a seguir transcrita: “CERTIFICO, para os devidos fins, que consultando o
SAJ verifiquei a existência de distribuição de ação idêntica a esta, cadastrada sob o n.0800007-52.2021.8.12.0053. Nada mais”.
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Processo 0800007-52.2021.8.12.0053 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Cristiane Fermino Gabriel
ADV: VALDEIR APARECIDO DA SILVA (OAB 16978/MS)
ADV: EDER INACIO DA SILVA (OAB 20133/MS)
Intimação da parte autora, acerca da certidão, a seguir transcrita: “CERTIFICO, para os devidos fins, que consultando o
SAJ verifiquei a existência de distribuição de ação idêntica a esta, cadastrada sob o n.0800004-97.2021.8.12.0053. Nada mais”.
Processo 0800008-37.2021.8.12.0053 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Cristiane Fermino Gabriel
ADV: VALDEIR APARECIDO DA SILVA (OAB 16978/MS)
ADV: EDER INACIO DA SILVA (OAB 20133/MS)
Intimação da parte autora, acerca da certidão, a seguir transcrita: “CERTIFICO, para os devidos fins, que consultando o
SAJ verifiquei a existência de distribuição de ação idêntica a esta, cadastrada sob o n.0800003-15.2021.8.12.0053. Nada mais”.

Eldorado
Vara Única de Eldorado
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0007/2021
Processo 0000058-60.2001.8.12.0033/01 (033.01.000058-8/00001) - Cumprimento de Sentença
Exeqte: Frigorífico Catarinense Ltda.
ADV: OSNEY CARPES DOS SANTOS (OAB 8308/MS)
ADV: ATINOEL LUIZ CARDOSO (OAB 2682/MS)
Intimação da parte Exequente através de seu Advogado, da juntada de AR negativo de fls. 545, bem como do despacho de
fls. 542.
Processo 0800131-37.2017.8.12.0033 - Procedimento Comum Cível - Adicional de Insalubridade
Autor: Dijanira Lima Gualberto - Gislene Farias da Silva - Marcia Regina da Cruz - Maria Aparecida de Souza Miranda - Maria
de Lourdes Martins - Patricia da Silva Martins - Regiane Maria da Silva - Lucir Piva - Nelsa Ferreira Lima - Fabiany dos Santos
- Silvia Maria de Moraes - Valdete Barbosa - Muriel da Silva Moia
ADV: JOSE BASILIO DE OLIVEIRA (OAB 7540A/MS)
Intimação da parte autora através de seu Advogado, do inteiro teor da decisão de fls. 359-360.
Processo 0800311-48.2020.8.12.0033 (apensado ao Processo 0800587-50.2018.8.12.0033) - Cumprimento Provisório
de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Mercedes Maria Borges
ADV: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR (OAB 3440A/MS)
Intimação da parte autora através de seu Advogado, do inteiro teor da r. sentença de fls. 36.
Processo 0800398-04.2020.8.12.0033 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Valdeci de Oliveira - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899/MS)
Intimação das partes através de seus Advogados, do inteiro teor da r. sentença de fls. 132-139.
Processo 0800531-46.2020.8.12.0033 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação do requerido através de seu Advogado, do inteiro teor do despacho de fls. 110.
Processo 0800540-76.2018.8.12.0033 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação da parte exequente através de seu Advogado, da juntada de AR negativo de fls. 145.
Processo 0800581-09.2019.8.12.0033 - Cumprimento de sentença - Seguro
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
Intimação da parte executada através de seu Advogado, do inteiro teor do despacho de fls. 208.
Processo 0800623-24.2020.8.12.0033 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autora: Joice Aparecida Schultz
ADV: THOMAS HENRIQUE WELTER LEDESMA (OAB 18517/MS)
ADV: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB S/MS)
Intimação da parte autora através de seu Advogado, do inteiro teor da r. sentença de fls. 135-140.
Processo 0800628-22.2015.8.12.0033 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Exectdo: Fernandes Donizete de Oliveira
ADV: LAUDELINO LIMBERGER (OAB 2569/MS)
Intimação da parte autora através de seu Advogado, do inteiro teor do despacho de fls. 176.
Processo 0800665-44.2018.8.12.0033 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Autora: Maria Medina
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação da parte autora através de seu Advogado, do inteiro teor do despacho de fls. 225.
Processo 0800773-73.2018.8.12.0033 - Cumprimento de sentença - Seguro
Exectda: Bradesco Seguros S/A
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 20233A/MS)
Intimação da parte executada através de seu Advogado, do inteiro teor do despacho de fls. 248.
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Processo 0800819-91.2020.8.12.0033 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: João Paulo da Silva Palonis
ADV: FABIO ADRIANO ROMBALDO (OAB 19434/MS)
Intimação da parte autora através de seu Advogado, do inteiro teor do despacho de fls. 22.
Processo 0801090-08.2017.8.12.0033 - Monitória - Pagamento
Autor: Unipar - Universidade Paranaense
ADV: DANIELA T. SINHORINI (OAB 39639/PR)
ADV: SANDRA REGINA DE SOUZA TAKAHASHI (OAB 26733/PR)
Intimação da parte exequente através de seu Advogado, da juntada de AR negativo de fls. 67.

Juizado Especial Adjunto de Eldorado
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0002/2021
Processo 0800300-87.2018.8.12.0033 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda
Exeqte: Mauri Antonio Pase ME
ADV: DANIEL DE AZEVEDO DIAS (OAB 15694/MS)
ADV: RONYEBER AZEVEDO DIAS (OAB 25366/MS)
Intima-se a parte exequente para que informe, em 05 (cinco) dias, o endereço da executada, sob pena de extinção, com
fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95.
Processo 0800819-62.2018.8.12.0033 - Cumprimento de sentença - Compromisso
Exeqte: J. J. Manenti & Cia Ltda Me
ADV: LILIANE MAYA NOETZOLD (OAB 20463/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência do Despacho de f. 76, cujo trecho segue: “1. Indefiro o pedido, uma vez
que pode a própria parte exequente promover a inscrição, através da certidão já expedida. 2. Considerando o trânsito em
julgado (fls. 71) e nada mais requerido, arquive-se o feito.”

Glória de Dourados
Vara Única de Glória de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2021
Processo 0800008-94.2021.8.12.0034 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Otacilio Ferreira Albuquerque - Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos etc. Trata-se de ação condenatória proposta pelo autor em face do banco réu. Da documentação acostada aos autos,
constata-se que a procuração e declaração de pobreza estão datadas de agosto de 2018, isto é, há quase 3 anos (fls. 21-22).
Ressalta-se que se trata de ação de massa, proposta por escritório conhecido em todo o Tribunal do Estado de Mato Grosso do
Sul e sediado em Iguatemi/MS, município localizado a 250km de Glória de Dourados. Portanto, possivelmente, a parte autora
sequer tem conhecimento acerca da propositura da presente demanda, sobretudo por estarmos há 6 meses em isolamento
social pela pandemia da COVID-19. Acrescenta-se que essa magistrada, quando da comprovação da efetiva contratação pelo
banco e julgamento improcedente dos pedidos, tem adotado entendimento mantido com frequência pelo E. TJMS no sentido
de condenar a parte requerente em litigância de má-fé, valores esses não abrangidos pela concessão da gratuidade de justiça.
Dessa forma, em atenção ao princípio da boa-fé, imposto a todas as partes do processo pelo art. 5º do Código de Processo Civil,
ainda que não haja prazo legal para validade de procuração, não se mostra razoável aceitar documentação antiga, a qual pode,
inclusive, prejudicar a parte autora. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do TJMS: 0806248-85.2019.8.12.0029
Classe/Assunto:Apelação Cível / Empréstimo consignado Relator(a):Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva Comarca:Naviraí Órgão
julgador:4ª Câmara Cível Data do julgamento:03/08/2020 Data de publicação:13/08/2020 Ementa:APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA PROCURAÇÃOANTIGA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR MEIO DA JUNTADA DEPROCURAÇÃOCOM ATÉ 90 DIAS DE OUTORGA
NÃO REALIZADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO CARACTERIZADA RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não há falar
em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição na hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto
processual válido, quando o juízo singular determina a apresentação deprocuraçãoatualizada, considerando que aquela
apresentada pelo autor éantiga, mas o demandante deixa transcorrer o prazo sem corrigir a irregularidade. Assim, intime-se
a parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial e juntar procuração e declaração de pobreza atualizadas, com prazo de
no máximo 3 meses, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos moldes do art. 321, parágrafo único do Código de
Processo Civil. Às providências. Cumpra-se.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0042/2021
Processo 0800477-77.2020.8.12.0034 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: C.T.A.
ADV: ROMULO ALMEIDA CARNEIRO (OAB 15746/MS)
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ADV: EDGAR AMADOR GONÇALVES FERNANDES (OAB 19237/MS)
ADV: DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM (OAB 20674/MS)
Diante da juntada de informações bancárias, anote-se o sigilo. Analisando os autos, verifico o saldo bancário informado
é significativo (mais de R$ 80.000,00), ultrapassando o que razoavelmente seria necessário para manutenção da família até
que seja implantada a pensão por morte. Desse modo, entendo que deve ser deferido o levantamento apenas parte do valor,
reservando-se o restante para partilha ou custeio de eventuais despesas do inventário. Trata-se de medida que visa, inclusive,
a preservar a cota-parte dos herdeiros, que são menores de idade. Salienta-se que, em breve, a situação financeira da família
será regularizada, com o deferimento do benefício previdenciário. Ademais, em caso de demora excessiva na concessão da
pensão, nada obsta que a parte venha novamente em juízo requerendo a liberação do montante restante. Desse modo, a fim de
garantir as necessidades básicas da família, autorizo a expedição de alvará para levantamento de R$ 43.000,00, equivalente a,
aproximadamente, metade do valor disponível. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores para a
conta bancária informada pela inventariante à f. 52, no prazo de 48 horas. Cumpram-se as demais determinações de fls. 19-20.
***Intimação da inventariante acerca da expedição do alvará de fl. 56, para providências cabíveis junto a Instituição Bancária.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0043/2021
Processo 0800107-98.2020.8.12.0034 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução
Autora: M.A.S.I. - Ré: R.F.
ADV: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE (OAB 3045/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
ADV: HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ (OAB 18976/MS)
1- Intimação do réu acerca da certidão cartorária de fl. 138, que designa audiência para o dia 25/02/2021, às 16:40horas,
que será realizada por videoconferência, através do Link: https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ (Salas da Comarca
de Glória de Dourados - Vara Única de Glória de Dourados selecionando em Sala Virtual: acessar). 2- Decisão de fls. 153-154:
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ampliação do direito de visitas para fixar que as visitas poderão ser realizadas
semanalmente com duração de até 4 horas, na residência da genitora. No mais, aguarde-se a audiência de mediação designada.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0038/2021
Processo 0800480-66.2019.8.12.0034 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Ivete de Oliveira Iwazaki - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: LEANDRO ROGÉRIO ERNANDES (OAB 9681/MS)
Vistos etc. Considerando que o INSS juntou documentos às f. 149-184 a fim de comprovar a preliminar de ausência de
interesse de agir em razão de indeferimento provocado, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 15 dias. Após,
venham os autos conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0039/2021
Processo 0800459-95.2016.8.12.0034 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autor: Nivaldo Ferreira dos Santos - Mércia Gorete de Azevedo Santos - Ré: Eunice Rodrigues da Silva - Ester Rodrigues
da Silva
ADV: LEANDRO ROGÉRIO ERNANDES (OAB 9681/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
Considerando que a citação pessoal é o meio preferencial de dar ciência ao requerido da existência da demanda, antes
de ser analisada a alegação de nulidade da citação por edital das requeridas, defiro a tentativa de citação pessoal da ré
Eunice Rodrigues da Silva no endereço informado pela Curadoria Especial à fl. 152. Depreque-se a citação da requerida para,
querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Apresentada contestação, intime-se o autor para
impugná-la, no mesmo prazo. Com relação à requerida Ester Rodrigues da Silva: 1) Oficie-se à Receita Federal a fim de que
forneça o CPF- Cadastro de Pessoa Física da ré; 2) Restando exitosa a providência acima, proceda-se à consulta de endereços
da requerida através do sistema SINESP. Caso a pesquisa reste positiva, proceda a serventia a sua citação pessoal. Caso a
citação reste infrutífera, venham os autos conclusos para análise do requerimento de nulidade da citação por edital. Caso ainda
não feito, certifique-se o decurso do prazo para manifestação dos confrontantes e das Fazendas Públicas. Às providências.
Intimem-se. Cumpram-se.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0040/2021
Processo 0800319-32.2014.8.12.0034 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Autor: ANTONIO SENA LOPES - Réu: HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo
ADV: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR)
ADV: ANDRÉ FERNANDES FILHO (OAB 11943/MS)
ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)
ADV: MARIA CRISTINA SILVÉRIO FERNANDES (OAB 2684/MS)
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ADV: RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS (OAB 18001A/MS)
ADV: MAURI MARCELO BEVERVANCO (OAB 42277/PR)
ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP)
ADV: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIN (OAB 22129/PR)
Vistos etc. Trata-se de liquidação por arbitramento proposta por Antonio Sena Lopes em face de HSBC Bank Brasil S/A.
Foi realizada perícia contábil (f. 350-369). O exequente impugnou o laudo, aduzindo que o cálculo não obedece à sentença (f.
372-373). O executado apresentou impugnação onde, entre outras matérias, alegou a necessidade de sobrestamento do feito
diante da afetação dos RE n. 1.101.937/SP (f. 374-448). O autor não se manifestou sobre a impugnação do executado (f. 452).
É o necessário relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que assiste razão à instituição financeira ao pedir a suspensão
do processo. Com efeito, a matéria discutida nos autos está afetada ao RE n.º 1.101.937/SP (Tema n.º 1075), cuja repercussão
geral foi reconhecida para o fim de analisar a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na
ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Nesse sentido, inclusive
tem decidido este E. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ACORDO COM A
DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.101.937/SP (TEMA 1075) EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Devem
ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes para, sanando a omissão, determinar a suspensão do presente recurso
consoante decisão proferida pelo STF no RE 1.101.937/SP (Tema 1075). (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 140244246.2020.8.12.0000, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 26/06/2020, p: 01/07/2020)
Assim, suspendo o andamento do presente feito, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Por ora, fica prejudicada a análise
das impugnações das partes. Intimem-se as partes nos termos do art. 1.037, § 8º, do Código de Processo Civil. Se houver
insurgência contra a suspensão determinada, intime-se a parte contrária para manifestação em 15 dias e, após, conclusos para
apreciação (art. 1.037, §§ 9°, 10º, inc. I, e § 11, do CPC). Caberá a parte requerente informar o julgamento do recurso afetado,
eis que é de seu interesse o prosseguimento do feito. Informado o julgamento do recurso afetado, intime-se a parte contrária
para manifestação, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para andamento do feito nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC. Às
providências. Intimem-se. Cumpra-se.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0041/2021
Processo 0000232-02.2020.8.12.0034 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Hélio Mandacari Cabral - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JÚNIOR (OAB 13293/MS)
Isso posto, indefiro a tutela de urgência vindicada. DA ANTECIPAÇÃO DA PERÍCIA Com esteio na Recomendação n.
01/2015-CNJ, bem como em homenagem ao princípio da cooperação e atento aos princípios do CPC que orientam a busca por
soluções consensuais de conflitos, antecipa-se a perícia. Considerando que o Provimento nº 466/2020 prevê que a designação
de peritos deve limitar-se aos profissionais cadastrados no CPTEC, nomeio para realização da perícia Carla Zafaneli Dias dos
Reis Bongiovanni, Rua Monte Alegre nº 2100, Vila Tonani, Dourados-MS, telefone: (67) 3421-7421, e-mail: dra.carlapericias@
gmail.com, a quem arbitro honorários periciais em R$ 600,00, que serão pagos ao final. Oficie-se à expert para que, no prazo de 5
dias, informe se aceita o encargo (art. 465, §2º, do CPC), solicitando-lhe que informe data para perícia, cujo prazo para a entrega
do laudo é de 60 dias e encaminhando os seguintes quesitos do Juízo: 1) a parte periciada apresenta alguma(s) doença(s),
deficiência(s) e/ou lesão(ões)? 1.1) em caso de resposta positiva na alínea anterior, indicar o diagnóstico provável, de forma
literal e a numeração de C.I.D. 2) A(s) doença(s), deficiência(s) e/ou lesão(ões) poderá(ão) ser recuperada(s) ou melhorada(s)
através de algum tratamento médico, cirúrgico e/ou outro meio? Indicar sucintamente. 3) A(s) doença(s), deficiência(s) e/ou
lesão(ões) estão consolidadas? 4) Trata-se de doença degenerativa, inerente a grupo etário ou endêmica? 5) A parte periciada
realiza tratamento médico regularmente? 6) A(s) doença(s), deficiência(s) e/ou lesão(ões) impede(m) o exercício da profissão
declarada? 7) O parte periciada está total e permanentemente inválida para desempenhar qualquer atividade laborativa? 8)
a invalidez é irreversível ou temporária? 9) a invalidez é de progressiva deterioração de alguma funções do corpo? 10) o uso
de medicação inibe a invalidez para o trabalho? 11) a parte autora é passível de reabilitação profissional? 12) Em havendo
invalidez (parcial ou total, temporária ou definitiva) desde quando ela se manifesta?* (o que releva saber não é a data referida
pelo periciando, mas se, com os recursos da medicina, é possível estabelecer, ainda que de forma aproximada, a data em que
sua eventual moléstia o deixou inválido para o trabalho). Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos, formularem
quesitos ou arguirem impedimento ou suspeição da perita, no prazo de 15 dias (art. 465, §1º, do CPC). Em seguida, remetam-se
os quesitos à perita designada. Designada a data da perícia, as partes deverão ser intimadas para, se quiserem, acompanharem
o ato, juntamente com seus assistentes técnicos. A intimação da parte autora deverá se dar por intermédio de seu advogado,
salvo se patrocinada pela Defensoria Pública, hipótese em que deverá ser feita pessoalmente. Apresentado o laudo pericial,
intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, no prazo de 15 dias (art. 477, §1º, do CPC) Na eventualidade de não
comparecimento ao exame pericial, deverá a parte autora, independentemente de nova intimação, apresentar justificativa em
cinco dias, com comprovação idônea sobre o alegado, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra. DA
AUDIÊNCIA INICIAL Diante da declaração de hipossuficiência financeira, defiro o pleito de gratuidade da justiça (art. 98, do
CPC). Ante o disposto no art. 319, VII e 334, §4º, II, do CPC, bem como o disposto na Recomendação n. 1/2016 do Conselho
Superior da Magistratura, dispensa-se a audiência inicial neste caso. Cite-se e intime-se a parte requerida, para, querendo,
contestar o pedido inicial no prazo legal, nos termos do art. 242, §3º, e art. 246 do Código de Processo Civil; a carta de citação
deve ser instruída com os documentos especificados no art. 248, “caput”, do Código de Processo Civil. Intime-se a gerência do
INSS local ou mais próxima para apresentar cópia do procedimento administrativo que resultou no indeferimento do benefício
requerido pela parte autora. Juntado, intimem-se as partes para ciência. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Processo 0000673-71.2006.8.12.0034/01 (034.06.000673-4/00001) - Cumprimento de Sentença
Exeqte: Inácio Jorge da Silva Júnior - Exectdo: João Paulo Luciano Rosseto - Sidinei Roberto Fernandes - Alexandre Souza
Neves - Douglas Mota Torres - Leandro Jesus Gomes - Thierre Botelho da Costa - Felipe Bitencourt Matos de Carvalho Rosevaldo Matos de Carvalho
ADV: CARLOS YOSHIAKI KOMORI (OAB 5457/MS)
ADV: LEANDRO ROGERIO ERNANDES (OAB 9681/MS)
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ADV: GISELE BAGGIO DA SILVA SARTOR (OAB 10855/MS)
ADV: CARLOS ALEXANDRE PELHE GIMENEZ (OAB 11408/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
ADV: GABRIEL PETERSON DE AZEVEDO (OAB 19617/MS)
Intimação do exequente acerca da certidão de fls. 272, bem como da informação de fls. 273/279, para que se manifeste
requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias.
Processo 0800003-09.2020.8.12.0034 - Desapropriação - Imissão
Autor: Município de Glória de Dourados - Réu: José Vagner Correa
ADV: ANGELA NESSO CALADO (OAB 7861/MS)
ADV: LUIZ CALADO DA SILVA (OAB 7869/MS)
Passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Verifico que não há questões processuais pendentes,
nem preliminares a serem apreciadas, motivo pelo qual declaro saneado o processo. I Pedido de levantamento do valor
depositado nos autos Pleiteia o requerido o levantamento de 100% do valor depositado pelo Município, nos termos do §2º do art.
34-A do Decreto-Lei n.º 3.365/41. Não obstante, para tanto, exige o caput do referido artigo a concordância do expropriado, com
manifestação reduzida a termo. Nessa hipótese, a decisão que concedeu a imissão provisória na posse implicará a aquisição
da propriedade e não apenas da posse pelo expropriante, sendo-lhe permitido proceder ao registro da propriedade na matrícula
do imóvel. Nessa toada, expeça-se o mencionado termo, para assinatura do requerido, no prazo de 15 dias. Assinado o termo
e juntado aos autos, defiro, desde já, independentemente de nova conclusão, o levantamento pelo requerido de 100% do
depósito realizado pelo Município, após as deduções indicadas no art. 34-A, §3º do Decreto-Lei n.º 3.365/41. Ressalta-se que a
assinatura do termo não implica renúncia ao direito de questionar o preço ofertado em juízo (art. 34-A, §1º, DL 3.365/41). Assim,
intime-se a parte requerida para assinar o termo e informar os seus dados bancários, caso ainda não tenha feito, no prazo de 15
dias. Caso a parte devida à autora seja levantada por procurador, verifique-se se há poderes para tanto. Após assinado o termo,
expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada nos autos pela parte autora (fls. 77/79). II Pedido de designação
de perícia para avaliação dos imóveis Com relação à avaliação dos imóveis expropriados, embora o réu tenha pleiteado em
sua contestação o deferimento de prova pericial para realização do ato, entendo que a medida é desnecessária, posto que a
avaliação pode perfeitamente ser realizada através do oficial de justiça que atua na comarca. Vale destacar que o art. 870 do
CPC é expresso em estabelecer que, em regra, a avaliação será realizada pelo oficial de justiça. Além disso, não vislumbro
nos autos serem necessários conhecimentos especializados para a realização do ato. Dessa forma, deve o pedido de perícia
ser indeferido. III Avaliação judicial dos imóveis Não obstante, a avaliação judicial dos imóveis deve ser deferida. Expeça-se
mandado de avaliação dos imóveis. Após, intimem-se as partes da avaliação para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15
dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. No ensejo, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis solicitando informações
acerca do cumprimento do ofício expedido à fl. 87. Às providências. Intimem-se. Cumpram-se. Glória de Dourados, data da
assinatura digital. ****** Neste ato, ficam as partes intimadas acerca da expedição do Alvará de fls. 181.
Processo 0800004-57.2021.8.12.0034 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Otacilio Ferreira Albuquerque - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Assim, intime-se a parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial e juntar procuração e declaração de pobreza atualizadas,
com prazo de no máximo 3 meses, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos moldes do art. 321, parágrafo único do
Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800016-18.2014.8.12.0034 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Domingas Encarnação dos Reis Lopes - Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: IVAN SAAB DE MELLO (OAB 784/MS)
Ficam as partes intimadas, através dos seus advogados, de que foram expedidos alvarás em seus favores, conforme se vê
às fls. 474 e 475.
Processo 0800143-43.2020.8.12.0034 - Cumprimento Provisório de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Carlos Bueno do Prado - Exectdo: Boa Vista Serviços S.A.
ADV: CRISTIANO BUENO DO PRADO (OAB 16742/MS)
ADV: GIANMARCO COSTABEBER (OAB 15316A/MS)
Fica o autor intimado, através do seu advogado, de que foi expedido alvará em seu favor, conforme se vê à fl. 61.
Processo 0800377-59.2019.8.12.0034 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Daycoval S/A - Exectda: Maria Aparecida Alves
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Intimação do exequente, através de seu advogado, de que foi expedido alvará em seu favor, conforme se vê à fl. 370.
Processo 0800493-65.2019.8.12.0034 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Célia Dias Colmam Lopes - Réu: Banco J. Safra S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes acerca do retorno dos autos do Tribunal, para que se manifestem requerendo o que entender de direito,
no prazo de 15 dias.
Processo 0800508-05.2017.8.12.0034 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Helder Vagner de Andrade - Herdeiro: Gabriella dos Santos Andrade e outros
ADV: LEANDRO ROGÉRIO ERNANDES (OAB 9681/MS)
ADV: ANDRÉ FERNANDES FILHO (OAB 11943/MS)
Intimação das partes acerca da expedição do Forma de Partilha de fls. 395.
Processo 0800548-79.2020.8.12.0034 - Inventário - Inventário e Partilha
Reqte: Mauro Angelo Esgló - Invtarda: Leonice Poltroniere Esgló
ADV: LEANDRO ROGÉRIO ERNANDES (OAB 9681/MS)
Intimação do autor para comparecer na sede deste Foro, a fim de assinar o termo de compromisso de inventariante expedido
à fl. 16.
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Processo 0800609-71.2019.8.12.0034 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Exectda: Laurentina Cardoso Vita
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
Vistos etc. Na forma do art. 513, § 2º, inciso I e II, do CPC, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Comprovado
o pagamento, intime-se a parte exequente para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sendo
que o silêncio presumir-se-á como quitação da dívida. Por outro lado, não ocorrendo pagamento voluntário, nos termos do art.
523, caput, do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual.
Nesse caso, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, consignando que, havendo
pedido de penhora, deverá ser juntada nova planilha de cálculo atualizado, incluindo a multa. Não havendo manifestação,
intime-se, pessoalmente, a parte credora para que, no prazo de 15 dias, promova o regular andamento ao feito, sob pena de
extinção. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0800801-04.2019.8.12.0034 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Josefa Soares da Graça - Exectdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da exequente acerca do extrato da conta única de fl.219-220 e informação de fl. 221.

Juizado Especial Adjunto de Glória de Dourados
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0800925-84.2019.8.12.0034 - Cumprimento de sentença - Cheque
Exeqte: Izaque Batista
ADV: NEY RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO (OAB 8971/MS)
Intimação do exequente para retirar nos autos a certidão, fls. 89, para fins de averbação (art. 828 do CPC). Prazo: 05 dias.
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINNE VAHIA CONCY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIO MARCELO MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0800060-61.2019.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Miquéias Nunes de Souza
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 13:00hs.
Processo 0800111-38.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Miquéias Nunes de Souza
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 16:30hs.
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Processo 0800131-29.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autora: Lara Caroline da Costa e Silva
ADV: LAURA JULIANEIDE DA COSTA E SILVA (OAB 20006/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 16:45hs.
Processo 0800132-14.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Paulo de Souza Filho
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 17:00hs.
Processo 0800139-06.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Vilson Cardoso de Sá
ADV: ANDREY LEAL DA SILVA (OAB 22335/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 10/03/2021 às 15:30hs.
Processo 0800197-09.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Luciene Alves de Andrade Azevedo
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 15:45hs.
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Processo 0800200-61.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Inez Aparecida Martins - ME
ADV: GABRIEL PETERSON DE AZEVEDO (OAB 19617/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 14:30hs.
Processo 0800209-23.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Luciene Alves de Andrade Azevedo
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 14:30hs.
Processo 0800387-69.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque
Reqte: Marcos Amaral de Lima
ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA RASSLAN (OAB 21377/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 13:45hs.
Processo 0800412-82.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Adalberto Tavares
ADV: OSVALDO VITOR DE SOUZA JÚNIOR (OAB 19113/MS)
ADV: GABRIELA MAZARON CURIONI (OAB 18277/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 14:15hs.
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Processo 0800460-41.2020.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Irregularidade no atendimento
Reqte: Valmir Dias dos Santos
ADV: DANILO ALENCAR AZEVEDO SANTOS (OAB 25591/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 14:45hs.
Processo 0800761-22.2019.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Valéria da Silva Rodrigues Espirandely
ADV: HELTONN BRUNO GOMES PONCIANO BEZERRA (OAB 18634/MS)
ADV: LUIZ RICARDO ROSSI DA CRUZ (OAB 19263/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 15:00hs.
Processo 0800885-05.2019.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Stela de Lima
ADV: LEANDRO ROGÉRIO ERNANDES (OAB 9681/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 14:45hs.
Processo 0800892-94.2019.8.12.0034 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Gilberto Aparecido Ribeiro da Luz
ADV: LAURA JULIANEIDE DA COSTA E SILVA (OAB 20006/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 24/02/2021 às 13:15hs.
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Inocência
Vara Única de Inocência
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000072-59.2006.8.12.0036 (036.06.000072-0) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Paulo Roberto Guimarães Chalub - Valter André Diegues
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.539/542, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.
Processo 0000364-53.2020.8.12.0036 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Supressão ou Alteração de Marca em
Animais
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Márcio Roberto Lopes - Alan Pereira da Silva Sandrin - Vítima: Ricardo Alexandre
Ribas - Andre Gustavo Ribas
ADV: MARIA HELENA ELOY GOTTARDI (OAB 2977/MS)
ADV: LUIZ OTAVIO GOTTARDI (OAB 1331/MS)
ADV: LUCAS XAVIER PEDRÃO (OAB 403752/SP)
ADV: ALEXANDRE VIANA GOTTARDI CAMARGO GARCIA (OAB 25015/MS)
ADV: GUSTAVO GOTTARDI (OAB 8640B/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação das partes acerca do Ofício de fl.196/197, que comunica a designação de Audiência na
comarca de Andradina-SP para o próximo dia 24/02/2021, às 13:00horas.
Processo 0000688-58.2011.8.12.0036 (036.11.000688-2) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento
/ Execução
Exeqte: Luiz Carlos Souza Piotto - Exectdo: Alexandre Viana Garcia Elias
ADV: JOCASTA MARTINS CAMILO (OAB 18747/MS)
ADV: PAULA CAROSIO FONT (OAB 22254B/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte executada acerca da Certidão de fl.229 para, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar-se quanto ao abando do feito pela parte autora.
Processo 0000733-62.2011.8.12.0036 (036.11.000733-1) - Cumprimento de sentença - Dissolução
Exeqte: V.C.L. - Exectdo: Paulo Roberto Guimarães Chalub
ADV: ADEJUNIOR GENUINO (OAB 14658A/MS)
ADV: PAULO CESAR DA SILVA QUEIROZ (OAB 3647/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.723/725, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.
Processo 0800007-11.2018.8.12.0036 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Reqdo: Weslei Bruno A Goncalves da Silva
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.86/90, para manifestar-se no prazo de 15
(quinze) dias, requerendo o que entender pertinente.
Processo 0800133-95.2017.8.12.0036 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Aparecida Ferreira do Nascimento Confecções - ME - Aparecida Ferreira do
Nascimento - Carlos Antonio Ferreira da Silva
ADV: JOCASTA MARTINS CAMILO (OAB 18747/MS)
Nota do Cartório: Intimação da executada APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO CONFECÇÕES ME acerca do bloqueio
de valores realizado à fl.258/264, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis e/ou remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme o art. 854, §3º, I e II do CPC. Fica
advertido de que, rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora,
sem necessidade de lavratura de termo.
Processo 0800136-84.2016.8.12.0036 - Cumprimento de sentença - Nota de Crédito Comercial
Exeqte: Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Ltda - Exectdo: N. A. de Oliveira EPP
ADV: CARLOS HENRIQUE SANTANA (OAB 11705/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.158/159, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.
Processo 0800156-36.2020.8.12.0036 (apensado ao Processo 0800414-80.2019.8.12.0036) - Procedimento Comum
Cível - Anulação de Débito Fiscal
Reqte: TNB Engenharia e Construtora Eireli - Reqdo: Município de Inocência
ADV: DANIELA QUEIROZ CAMARGO (OAB 17551/MS)
ADV: PAULA CAROSIO FONT (OAB 22254B/MS)
ADV: EDLÊNIO XAVIER BARRETO (OAB 270131/SP)
NOTA DO CARTÓRIO: Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários periciais
de fl.236/238. Fica a parte autora ciente de que, caso concorde, terá o prazo de 30 (trinta) para providenciar o depósito do
mencionado valor na SUBCONTA 733420.
Processo 0800196-23.2017.8.12.0036 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Banco Bradesco S/A - Exectdo: Auto Socorro Zela Eireli ME
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.207/208, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.
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Processo 0800221-36.2017.8.12.0036 - Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Marconedson Vieira - Invtante: Maria Vieira Lopes - Herdeiro: Juracy de Oliveira Jesus - Roselena de Jesus
Teodoro - Maria Rosalia Lopes - Devercilio Lopes - Laucídia Azevedo Lopes - Moacir de Jesus - Reqda: Ana Luiza Vieira dos
Santos
ADV: JESUS TEODORO DE FREITAS (OAB 3474B/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Manifestação do Procurador do
Estado de fl.321.
Processo 0800222-55.2016.8.12.0036 - Cumprimento de sentença - Duplicata
Exeqte: VETMAT - Veterinária Materiais Comercio e Representação de Produtos Veterinários Ltda-me - Exectdo:
Agropecuária Inocência Ltda - ME
ADV: ESDRAS PEREIRA NETO (OAB 24896/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.239/243, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.
Processo 0800256-98.2014.8.12.0036 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo - Exectdo: Centro de Formação de Condutores Santa Clara Ltda - ME - Seila
Izidio Ferreira de Souza - Drauton Batista de Souza - Eliton Tessari Martins da Costa
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB 12002/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Petição de fl.389/392.
Processo 0800336-52.2020.8.12.0036 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor
Reqte: Sebastiana Fátima Vieira - Invtardo: Raildo Aparecido Vieira
ADV: JOCASTA MARTINS CAMILO (OAB 18747/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Manifestação do Procurador do
Estado de fl.51/52.
Processo 0800349-51.2020.8.12.0036 - Procedimento Comum Cível - Urbana (Art. 48/51)
Reqte: Deuri Gregorio Mariano - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MAIZA DOS SANTOS QUEIROZ BERTHO (OAB 10197/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Contestação de fl.61/71.
Processo 0800353-88.2020.8.12.0036 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Josiany Vale - Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: MAIZA DOS SANTOS QUEIROZ BERTHO (OAB 10197/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Contestação de fl.55/60.
Processo 0800483-20.2016.8.12.0036 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária
Exeqte: Banco Santander (Brasil) S.A. - Exectdo: Valdir de Oliveira
ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 12178A/MS)
ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 11060A/MS)
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 12179A/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento
do feito, requerendo o que entender pertinente.
Processo 0800491-94.2016.8.12.0036 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Produto Rural
Exeqte: Banco do Brasil S/A - Exectdo: Adelino Machado Neto
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
NOTA DO CARTÓRIO: Intimação da parte autora acerca das informações de fl.135/143, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias, requerendo o que entender pertinente.

Itaquiraí
Vara Única de Itaquiraí
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VINICIUS AGUIAR MILANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIMONE ATSUKO KIMURA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0800083-29.2014.8.12.0051 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Reqdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: FRANCISCO WANDERSON PINTO DANTAS (OAB 18655/CE)
Iniciada a fase de cobrança de taxa judiciária em meio eletrônico. Fica intimada a parte, pelo seu advogado, para fazer o
pagamento da taxa judiciária conforme valores a seguir: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, R$ 1.074,15
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0000941-83.2020.8.12.0051 (apensado ao Processo 0000879-43.2020.8.12.0051) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Diego da Silva Diornellas - Leandro de Lima Oliveira - Wilgner Carlos dos Santos da Silva
ADV: MARCIO BERTIN JUNIOR (OAB 347033/SP)
decisão de fls. 360/361: ...Assim, com fundamento no art. 56 da Lei n.º 11.343/2006, designo o dia 04 de fevereiro de 2020,
às 15h15min, para a audiência de instrução e julgamento. 3. Cite(m)-se o(s) réu(s) pessoalmente. 4. Intime-se o Ministério
Público, a Defesa, o acusado e as testemunhas arroladas e requisite(m)-se o(s) réu(s) caso esteja(m) preso(s).
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Processo 0800049-88.2013.8.12.0051 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Pensão por Morte (Art.
74/9)
Reqte: Marcia Todro Araújo - Gabriel Todro de Araújo - Emili Gabrieli Todro de Araújo
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intime-se a parte autora acerca da certidão de fl. 184 para ciência/manifestação.
Processo 0800298-92.2020.8.12.0051 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por
Denúncia Vazia
Autor: Devair José Cassone
ADV: JORGE RICARDO GOUVEIA (OAB 17853/MS)
ADV: JANAINA MARCELINO DOS SANTOS (OAB 18223/MS)
ADV: LUCAS GOUVEIA (OAB 22002/MS)
Intimação da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Processo 0800332-77.2014.8.12.0051 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Reqte: JOSÉ RIBEIRO CORDEIRO
ADV: WLADIMIR ALDRIN PEREIRA ZANDAVALLI (OAB 8738/MS)
Intime-se a parte autora acerca da certidão de fl. 223 para ciência/manifestação.
Processo 0800374-24.2017.8.12.0051 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor: Valdeci Tozzi
ADV: OSVALDO DETTMER JUNIOR (OAB 17740/MS)
Intime-se a parte exequente para se manifestar, conforme despacho de fl. 360.
Processo 0800455-65.2020.8.12.0051 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Roni Gomes Ferreira
ADV: ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (OAB 348669/SP)
Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800773-19.2018.8.12.0051 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Autora: Sebastiana Pinto de Souza - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono.
Processo 0801821-13.2018.8.12.0051 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco BMG S/A
ADV: SERGIO GONINI BENICIO (OAB 23431A/MS)
Conforme determinação da Ordem de Serviço n. 01/2019, considerando a certidão de fls. 395. Fica a parte exequente
intimada para que apresente planilha atualizada do debito, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios, bem
como para que requeira a providencia especifica que pretende para o seguimento do cumprimento de sentença, salvo se tais
informações já constarem dos autos.

Nioaque
Vara Única de Nioaque
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0000131-26.2015.8.12.0038 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: Jose Maikon Brito Pereira
ADV: WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA (OAB 12729/MS)
Diante da manifestação ministerial de f. 194, designo audiência de continuação para o dia 03/02/2021, às 13h30, oportunidade
em que será ouvida a testemunha Valdir Iriarte de Amorim e realizado o interrogatório do réu, ambos por videoconferência
(Campo Grande/MS CIJUS e Coxim/MS, respectivamente). Expeçam-se os atos necessários para realização da audiência.
Ciência ao MPE e à Defesa. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800011-37.2021.8.12.0038 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autora: Banco GMAC S/A - Réu: Joao Batista Pereira de Lima
ADV: BENITO CID CONDE NETO (OAB 40716/GO)
01. De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, comprovada a mora do devedor, é possível a concessão de liminar
visando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso dos autos, o contrato de f. 30/31 comprova que o
veículo mencionado na inicial está efetivamente alienado fiduciariamente, ao passo que a mora está precisamente caracterizada
pela notificação extrajudicial de f. 28/29 dos autos. 02. Presentes, assim, os requisitos legais, defiro, liminarmente, a medida.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora na inicial,
mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, sem autorização. Pelo mesmo mandado cite-se a parte ré para
contestar, querendo, em 15 (quinze) dias, ou, em 05 (cinco) dias, requerer a purgação da mora, pagando a integralidade da
dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial (REsp n. 1.418.593/MS), hipótese na qual lhe será restituído
o bem. Cientifique-se a parte ré, ainda, de que poderá contestar mesmo tendo purgado a mora, caso entenda ter havido
pagamento a maior do que lhe impunha a lei ou o contrato, e desejar restituição (Decreto.-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2º, 3º e 4º,
com a redação dada pela Lei nº 10.931/04). 03. Registro, desde já, que os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º
do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, contam-se a partir da execução da liminar de busca e apreensão (REsp 1.418.593/MS).
04. Finalmente determino, para resguardar minimamente o devido processo legal, que se o credor fiduciário, nos moldes do
art. 3º, § 1º, optar pela VENDA ANTECIPADA do bem, deverá requerê-lo ao juízo, depois de decorrido o prazo de cinco dias
da execução da liminar com citação, sob pena de nulidade por ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.
05. Cientifique(m)-se avalista(s). 06. Nesta data, inseri a restrição de transferência do bem junto ao RENAJUD (art. 3º, § 9º, DL
911/69), consoante documento em anexo. Intimem-se. Cumpra-se. NESTE ATO FICA A PARTE AUTORA INTIMADA PARA NO
PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS RECOLHER DUAS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO
DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
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Processo 0800013-07.2021.8.12.0038 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Réu: Izarias Cunha da Silva
ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
01. De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, comprovada a mora do devedor, é possível a concessão de liminar
visando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso dos autos, o contrato de f. 30/31 comprova que o
veículo mencionado na inicial está efetivamente alienado fiduciariamente, ao passo que a mora está precisamente caracterizada
pela notificação extrajudicial de f. 28/29 dos autos. 02. Presentes, assim, os requisitos legais, defiro, liminarmente, a medida.
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora na inicial,
mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, sem autorização. Pelo mesmo mandado cite-se a parte ré para
contestar, querendo, em 15 (quinze) dias, ou, em 05 (cinco) dias, requerer a purgação da mora, pagando a integralidade da
dívida segundo os valores apresentados pelo credor na inicial (REsp n. 1.418.593/MS), hipótese na qual lhe será restituído
o bem. Cientifique-se a parte ré, ainda, de que poderá contestar mesmo tendo purgado a mora, caso entenda ter havido
pagamento a maior do que lhe impunha a lei ou o contrato, e desejar restituição (Decreto.-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2º, 3º e 4º,
com a redação dada pela Lei nº 10.931/04). 03. Registro, desde já, que os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º
do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, contam-se a partir da execução da liminar de busca e apreensão (REsp 1.418.593/MS).
04. Finalmente determino, para resguardar minimamente o devido processo legal, que se o credor fiduciário, nos moldes do
art. 3º, § 1º, optar pela VENDA ANTECIPADA do bem, deverá requerê-lo ao juízo, depois de decorrido o prazo de cinco dias
da execução da liminar com citação, sob pena de nulidade por ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.
05. Cientifique(m)-se avalista(s). 06. Nesta data, inseri a restrição de transferência do bem junto ao RENAJUD (art. 3º, § 9º, DL
911/69), consoante documento em anexo. Intimem-se. Cumpra-se. NESTE ATO FICA A PARTE AUTORA INTIMADA PARA NO
PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS RECOLHER DUAS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO
DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO.
Processo 0800107-23.2019.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autor: Valcelino Flores Carvalho - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: PAULO RENAN PACHE CORRÊA (OAB 13961/MS)
Vistos, etc. 1. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO Processo 1.1. Questões processuais pendentes. Não existem
preliminares a serem apreciadas ou questões processuais pendentes. 1.2. Pontos fáticos controvertidos. Diante da
controvérsia instaurada, a atividade probatória recairá sobre as seguintes questões de fato: a qualidade de dependente
do autor e a de segurado da de cujus à época do óbito. 1.3. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova, no
presente caso, deve respeitar a regra estabelecida pelo art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, competindo a parte
autora demonstrar que preenche os requisitos necessários para o benefício pleiteado (fato constitutivo de seu direito)
e ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado. 1.4. Pontos
jurídicos controvertidos. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são as seguintes: o preenchimento
dos requisitos estabelecidos para concessão do benefício previdenciário. 1.5. Provas a serem produzidas. 1.5.1. Prova
testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2021, às 15h, oportunidade em
que serão ouvidas as testemunhas arroladas à f. 57. Nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, compete
ao advogado proceder a intimação das testemunhas mediante carta com aviso de recebimento, devendo o causídico
juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de
intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, do CPC), sendo que a inércia na realização da diligência
importa na desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o advogado comprometer-se a
levar as testemunhas independente de intimação, sendo que o não comparecimento destas importa em desistência de
suas oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes as causas previstas no artigo 455, §4º, do indigitado diploma legal, e
efetuado o recolhimento das custas (se devidas), intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800156-64.2019.8.12.0038 - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica
Exeqte: Luciana Garcia de Andréa Velasquez - Exectdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: THIAGO BORGES VANÇAN DOS SANTOS (OAB 14388/MS)
ADV: EDYEN VALENTE CALEPIS (OAB 8767/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
FLS.216-222: manifeste-se o exequente no prazo de 05 dias úteis, requerendo o que de direito.
Processo 0800180-92.2019.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autor: Valdemar Sales - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: PAULO RENAN PACHE CORRÊA (OAB 13961/MS)
Vistos, etc. 1. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO Processo 1.1. Questões processuais pendentes. A prejudicial
de mérito arguida pela autarquia requerida será analisada, quando da prolação da sentença. Assim, não existem
preliminares a serem apreciadas ou questões processuais pendentes. 1.2. Pontos fáticos controvertidos. Diante da
controvérsia instaurada, a atividade probatória recairá sobre as seguintes questões de fato: o labor rural da parte
autora pelo tempo previsto em lei (período de carência). 1.3. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova, no
presente caso, deve respeitar a regra estabelecida pelo art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, competindo a
parte autora demonstrar que preenche os requisitos necessários para o benefício pleiteado (fato constitutivo de
seu direito) e ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado.
1.4. Pontos jurídicos controvertidos. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são as seguintes: o
preenchimento dos requisitos estabelecidos previstos na Lei n. 8.213/91, para a aposentadoria rural por idade. 1.5.
Provas a serem produzidas. 1.5.1. Prova testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 02/02/2021, às 13h, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas à f. 69. Nos termos do art. 455, do
Código de Processo Civil, compete ao advogado proceder a intimação das testemunhas mediante carta com aviso de
recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, do CPC), sendo que a inércia
na realização da diligência importa na desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o
advogado comprometer-se a levar as testemunhas independente de intimação, sendo que o não comparecimento destas
importa em desistência de suas oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes as causas previstas no artigo 455, §4º, do
indigitado diploma legal, e efetuado o recolhimento das custas (se devidas), intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800253-11.2012.8.12.0038 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: S.E.S.E. - Exectda: S.L.P.
ADV: RHANDALL MIO DE CARVALHO (OAB 13883A/MS)
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A consulta realizada mediante o sistema Sisbajud revelou a inexistência de valores depositados em conta bancária e/ou
conta bancária ativa em nome da parte devedora (informações em anexo), tornando inexitosa a tentativa de penhora eletrônica
dos ativos financeiros. Assim, intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito,
indicando bens passíveis de penhora ou requerendo as providências que entender adequadas, úteis e eficientes para a
satisfação de seu crédito, sob a consequência de suspensão (art. 921, III, CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação
do(a) exequente, façam-se os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.
Processo 0800264-93.2019.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Ivonilde Cardoso dos Santos - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: CRISTIANE ALEZ JARA TEIXEIRA RAMOS (OAB 8366/MS)
Vistos, etc. 1. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO Processo 1.1. Questões processuais pendentes. A prejudicial
de mérito arguida pela autarquia requerida será analisada, quando da prolação da sentença. Assim, não existem
preliminares a serem apreciadas ou questões processuais pendentes. 1.2. Pontos fáticos controvertidos. Diante da
controvérsia instaurada, a atividade probatória recairá sobre as seguintes questões de fato: o labor rural da parte
autora pelo tempo previsto em lei (período de carência). 1.3. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova, no
presente caso, deve respeitar a regra estabelecida pelo art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, competindo a parte
autora demonstrar que preenche os requisitos necessários para o benefício pleiteado (fato constitutivo de seu direito)
e ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado. 1.4. Pontos
jurídicos controvertidos. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são as seguintes: o preenchimento
dos requisitos estabelecidos previstos na Lei n. 8.213/91, para a aposentadoria rural por idade. 1.5. Provas a serem
produzidas. 1.5.1. Prova testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2021, às
13h45. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, o rol de testemunhas, devidamente
qualificadas. Nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, compete ao advogado proceder a intimação das
testemunhas mediante carta com aviso de recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.
455, §1º, do CPC), sendo que a inércia na realização da diligência importa na desistência da inquirição da testemunha
(art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o advogado comprometer-se a levar as testemunhas independente de intimação,
sendo que o não comparecimento destas importa em desistência de suas oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes
as causas previstas no artigo 455, §4º, do indigitado diploma legal, e efetuado o recolhimento das custas (se devidas),
intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800450-19.2019.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Autor: Francisco Orlairton Pinheiro - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JOSE LUIZ FIGUEIRA FILHO (OAB 11834B/MS)
Vistos, etc. 1. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO Processo 1.1. Questões processuais pendentes. A prejudicial
de mérito arguida pela autarquia requerida será analisada, quando da prolação da sentença. Assim, não existem
preliminares a serem apreciadas ou questões processuais pendentes. 1.2. Pontos fáticos controvertidos. Diante da
controvérsia instaurada, a atividade probatória recairá sobre as seguintes questões de fato: o labor rural da parte
autora pelo tempo previsto em lei (período de carência). 1.3. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova, no
presente caso, deve respeitar a regra estabelecida pelo art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, competindo a parte
autora demonstrar que preenche os requisitos necessários para o benefício pleiteado (fato constitutivo de seu direito)
e ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado. 1.4. Pontos
jurídicos controvertidos. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são as seguintes: o preenchimento
dos requisitos estabelecidos previstos na Lei n. 8.213/91, para a aposentadoria rural por idade. 1.5. Provas a serem
produzidas. 1.5.1. Prova testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2021, às
17h15. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, o rol de testemunhas, devidamente
qualificadas. Nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, compete ao advogado proceder a intimação das
testemunhas mediante carta com aviso de recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.
455, §1º, do CPC), sendo que a inércia na realização da diligência importa na desistência da inquirição da testemunha
(art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o advogado comprometer-se a levar as testemunhas independente de intimação,
sendo que o não comparecimento destas importa em desistência de suas oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes
as causas previstas no artigo 455, §4º, do indigitado diploma legal, e efetuado o recolhimento das custas (se devidas),
intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800456-26.2019.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Salário-Maternidade
Autora: Steffany Miranda de Souza - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: PAULO RENAN PACHE CORRÊA (OAB 13961/MS)
Vistos, etc. 1. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO Processo 1.1. Questões processuais pendentes. Não existem
preliminares a serem apreciadas ou questões processuais pendentes. 1.2. Pontos fáticos controvertidos. Diante da
controvérsia instaurada, a atividade probatória recairá sobre as seguintes questões de fato: o efetivo exercício da
atividade rural em regime de economia familiar e o período de carência para concessão do benefício. 1.3. Distribuição
do ônus da prova. O ônus da prova, no presente caso, deve respeitar a regra estabelecida pelo art. 373, I e II, do Código
de Processo Civil, competindo a parte autora demonstrar que preenche os requisitos necessários para o benefício
pleiteado (fato constitutivo de seu direito) e ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito afirmado. 1.4. Pontos jurídicos controvertidos. As questões de direito relevantes para a decisão de
mérito são as seguintes: o preenchimento dos requisitos estabelecidos para concessão do benefício previdenciário.
1.5. Provas a serem produzidas. 1.5.1. Prova testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 02/02/2021, às 16h30, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas à f. 40 e colhido o
depoimento pessoal da parte autora. Considerando que o requerido apresentou pedido de depoimento pessoal, intimese a parte pessoalmente, alertando que a ausência, ou a recusa em responder as perguntas que lhe forem formuladas,
implicará na confissão acerca da matéria de fato, nos moldes do art. 385, §1º, do CPC. Nos termos do art. 455, do
Código de Processo Civil, compete ao advogado proceder a intimação das testemunhas mediante carta com aviso de
recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência,
cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, do CPC), sendo que a inércia
na realização da diligência importa na desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o
advogado comprometer-se a levar as testemunhas independente de intimação, sendo que o não comparecimento destas
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importa em desistência de suas oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes as causas previstas no artigo 455, §4º, do
indigitado diploma legal, e efetuado o recolhimento das custas (se devidas), intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800473-33.2017.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Autora: Marly Gonçalves Ribeiro - Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADV: JOSE LUIZ FIGUEIRA FILHO (OAB 11834B/MS)
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2021, às 14h30, oportunidade em que serão ouvidas as
testemunhas arroladas à f. 03. Nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, compete ao advogado proceder a intimação
das testemunhas mediante carta com aviso de recebimento, devendo o causídico juntar aos autos, com antecedência de pelo
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455,
§1º, do CPC), sendo que a inércia na realização da diligência importa na desistência da inquirição da testemunha (art. 455,
§3º, do CPC). Pode, ainda, o advogado comprometer-se a levar as testemunhas independente de intimação, sendo que o não
comparecimento destas importa em desistência de suas oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes as causas previstas no
artigo 455, §4º, do indigitado diploma legal, e efetuado o recolhimento das custas (se devidas), intimem-se. Às providências.
Cumpra-se.
Processo 0800542-94.2019.8.12.0038 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Cetelem S.A. - Exectda: Salvelina Silva dos Snatos
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído (art. 513, § 2º, I, CPC) ou mediante carta com aviso
de recebimento mãos próprias (art. 513, § 2º, II, CPC), para adimplir o débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da
juntada do AR aos autos (art. 231, I, do CPC), sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor devido e, também, de
honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º, do CPC). Faça-se constar na carta que o devedor, querendo, poderá apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença, nos próprios autos, independentemente de garantia do juízo (penhora) ou nova
intimação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do prazo para o pagamento voluntário (art. 525 do
CPC).
Processo 0800553-26.2019.8.12.0038 - Usucapião - Usucapião Extraordinária
Autora: Viviane da Silva Pedroza - Réu: Heitor Barbosa Xavier - Cristiane de Oliveira Xavier - Fabíola de Oliveira Xavier
- Heitor Rodolfo Xavier - Fernanda de Oliveira Xavier - Maria da Glória Xavier Medeiros - Fátima Vanusa Barbosa Xavier Angela de Oliveira Xavier - Mauro Olimpo Medeiros - Heitor Barbosa Xavier - TerIntCer: União - Estado de Mato Grosso do Sul
- Município de Nioaque
ADV: SERGIO MELLO MIRANDA (OAB 5290/MS)
Saneamento e Organização do Processo 1. Questões processuais pendentes. Compulsando os autos, verifico não
haver questões processuais pendentes. 2. Pontos fáticos controvertidos. Fixo como ponto controvertido fático a posse
ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, do requerente no imóvel objeto dos autos. 3. Distribuição do ônus
da prova. O ônus da prova, no presente caso, deve respeitar a regra estabelecida pelo art. 373, I e II, do Código de
Processo Civil, competindo a parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado. 4. Pontos jurídicos controvertidos. Fixo
como ponto controvertido jurídico a ocorrência da prescrição aquisitiva. 5. Provas a serem produzidas. 5.1. Prova
testemunhal. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de março de 2021, às 17h. A parte
autora já apresentou rol de testemunhas (f. 06). Nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, compete ao
advogado proceder a intimação das testemunhas mediante carta com aviso de recebimento, devendo o causídico juntar
aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação
e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, do CPC), sendo que a inércia na realização da diligência importa na
desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §3º, do CPC). Pode, ainda, o advogado comprometer-se a levar as
testemunhas independente de intimação, sendo que o não comparecimento destas importa em desistência de suas
oitivas (art. 455, §2º, do CPC). Se presentes as causas previstas no artigo 455, §4º, do indigitado diploma legal, e
efetuado o recolhimento das custas (se devidas), intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
Processo 0800700-52.2019.8.12.0038 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos - Exectda: Maria Pereira Ojeda
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOÃO CARLOS GOMES ARGUELHO (OAB 16654/MS)
ADV: ELAINE ARAUJO MATHEUS (OAB 23444/MS)
01. Não incide taxa judiciária nos casos de cumprimento de sentença (art. 45, caput, do Provimento n. 64/2011 da
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul). 02. Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado
constituído (art. 513, § 2º, I, CPC) ou mediante carta com aviso de recebimento mãos próprias (art. 513, § 2º, II, CPC), para
adimplir o débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do AR aos autos (art. 231, I, do CPC), sob pena de
acréscimo de multa de 10% sobre o valor devido e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º, do CPC). 03.
Faça-se constar na carta que o devedor, querendo, poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos próprios
autos, independentemente de garantia do juízo (penhora) ou nova intimação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados
a partir do término do prazo para o pagamento voluntário (art. 525 do CPC). Ressalto, no entanto, que, a apresentação de
impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação (art. 525, § 6º, do CPC). 04. Não adimplida
a dívida no referido prazo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha atualizada do
débito, inclusive acrescida da multa e honorários de 10%, e indique bens passíveis de penhora ou solicite as providências que
entender cabíveis para a satisfação de seu crédito. 05. Indicando bens, expeça-se mandado de penhora e avaliação (art. 523, §
3º, do CPC). 06. Sobrevindo requerimento de outras diligências executivas (Ex. penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira), façam-se os autos conclusos para decisão. 07. Caso a parte executada apresente impugnação ao cumprimento
de sentença, com pedido de concessão de efeito suspensivo, venham os autos conclusos para decisão (fila conclusos para
decisão). 08. Do contrário (sem pedido de efeito suspensivo), intime-se a parte contrária, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, manifeste-se. 09. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, remetam-se os autos conclusos para
decisão (fila de conclusos para decisão). Intimem-se. Cumpra-se.
Processo 0801380-76.2015.8.12.0038 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Aquiles Andrade - Reqdo: Banco Original S/A
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ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP)
ADV: JHONNY RICARDO TIEM (OAB 16462/MS)
Considerando a nova sistemática prevista no artigo 1.010, § 3º, do CPC, intime-se o apelado para que, querendo, apresente
contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos, em 15 (quinze) dias úteis, consoante prevê o artigo 1.010, § 1º,
do CPC. Caso o apelado apresente preliminares em suas contrarrazões, intime-se o apelante para querendo se manifestar,
em 15 dias úteis, como prevê o art. 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo. Às
providências. Cumpra-se.

Pedro Gomes
Vara Única de Pedro Gomes
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0012/2021
Processo 0000037-56.2007.8.12.0039 (039.07.000037-7) - Cumprimento de sentença - Parceria Agrícola e/ou pecuária
Reqte: Francisca Tereza Bernardo - José dos Santos Bernardo Neto
ADV: JOSE RICARDO DA SILVA MELO (OAB 10366/MS)
ADV: ALEXSANDRE DE CARVALHO OLIVEIRA (OAB 11171/MS)
Intima-se a parte autora para manifestação nos termos do item III do despacho de p. 378.
Processo 0000348-90.2020.8.12.0039 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência a decisão judicial sobre
perda ou suspensão de direitos
Réu: Sebastião Menezes Leite
ADV: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA (OAB 5607/MS)
Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), determino o prosseguimento da ação penal com a
necessária produção de prova e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2021, às 15h45min,
a ser realizada preferencialmente por videoconferência.
Processo 0800075-83.2017.8.12.0039 - Ação Civil Pública Cível - Violação aos Princípios Administrativos
Réu: Francisco Vanderley Mota
ADV: JORGE AUGUSTO RUI (OAB 13145/MS)
Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte despacho: “Vistos. I Defiro a inquirição das testemunhas Katibelle
Francyelle Oliveira de Souza, José Honorato Neto e Sanner Paulo de Oliveira Farias. II - Redesigno a audiência de instrução
e julgamento para o dia 04/03/2021 às 13:30h, que será realizada exclusivamente por videoconferência, sem prejuízo do
comparecimento de testemunhas ao fórum, quando não dispõe de acesso à internet ou equipamentos para a transmissão e
recepção de sons e imagens, sendo garantido nesse último caso a adoção de medidas necessárias para prevenção de contágio.
Intimemse.”
Processo 0800164-04.2020.8.12.0039 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autor: Divina Ferreira de Medeiros - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITO (OAB 19709/MS)
ISSO POSTO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial,
devendo ser respeitada a prescrição quinquenal para, declarar a nulidade das contratações temporárias da parte autora pelo
requerido, e condená-lo ao recolhimento dos depósitos de FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo período
trabalhado como professora convocada (13/08/2015 à 12/2019), corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam
ter sido depositadas as parcelas, de acordo com o índice do IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança,
desde a citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, a serem apurados em liquidação
de sentença, devendo ser abatidos eventuais valores já recebidos administrativamente (TEMA 810 STF). Deixo de condenar
o requerido nas custas processuais, ante a isenção conferida à Fazenda Pública (art. 24, I, da Lei Estadual nº 3.779/09). No
tocante aos honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, consoante preceitua o inciso
II, § 4º, do art. 85 do CPC, deixo de fixá-los. Por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, fica sujeita ao
duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC, art. 496), independentemente de interposição de recurso voluntário. Providencie-se a
remessa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
Processo 0800175-33.2020.8.12.0039 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autor: Regis Ricardo Lemes dos Reis - Réu: Estado de Mato Grosso do Sul
ADV: DENISE TIOSSO SABINO (OAB 6833/MS)
ADV: ANDRÉ LUAN DA SILVA BRITO (OAB 19709/MS)
Intima-se a parte autora nos termos do item V do despacho de pp. 191-192.
Processo 0800362-75.2019.8.12.0039 - Procedimento Comum Cível - Guarda
Autor: A.G.B. - Ré: E.C.S.
ADV: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA (OAB 5607/MS)
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 111111/MS)
Fica a parte autora, devidamente intimada para, no prazo legal, manifestar-se acerca da contestação juntada aos autos.
Processo 0800550-73.2016.8.12.0039 - Liquidação Provisória por Arbitramento - Causas Supervenientes à Sentença
Autora: Elza Marcelina Martins - Réu: Ympactus Comercial Ltda Me (telexfree) - Carlos Roberto Costa - Carlos Nataniel
Wanzeler - James Mattew Merrill
ADV: JURANDIR DOVICO DE SOUZA (OAB 277920SP)
Ante a não localização de bens penhoráveis, defiro o pedido de f. 213 e determino a suspensão do feito, nos termos do
art. 921, III do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até ulterior
manifestação da parte interessada. Ciente o exequente do prazo prescricional que se inicia um ano após a suspensão do
processo (art. 921, § 4º, do CPC).
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO LUIZ PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIELLY SILVA COELHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0800186-96.2019.8.12.0039 - Procedimento Comum Cível - Deficiente
Autor: Maicon Douglas Gonçalves da Silva
ADV: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA (OAB 5607/MS)
Intimação da parte autora para se manifestar acerca do despacho de f. 128/130.

Porto Murtinho
Vara Única de Porto Murtinho
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0800189-14.2020.8.12.0040 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor
Reqte: Maria Margareth Feres Braga
ADV: SANDRA VALÉRIA MAZUCATO GRUBERT (OAB 10161/MS)
Intimação das partes acerca dos documentos de f. 46, 53 e 54-55, para manifestação, em 05 (cinco) dias.
Processo 0800414-05.2018.8.12.0040 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Maria Elena Benitez Aguilera - Herdeiro: Raul Silvestre Benitez Aguilera
ADV: ABEL NUNES PROENCA JUNIOR (OAB 6741/MS)
ADV: AFONSO WANDER FERREIRA DOS SANTOS (OAB 4656/MS)
ADV: LUIZA RIBEIRO GONÇALVES (OAB 8881B/MS)
Intimação do(a) inventariante acerca das respostas dos ofícios, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Rio Negro
Vara Única de Rio Negro
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0013/2021
Processo 0001066-07.2013.8.12.0048 - Inquérito Policial - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Indiciado: Vitor Hugo Zamban
ADV: DÁLVIO TSCHINKEL (OAB 2039/MS)
ADV: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL (OAB 10645/MS)
Intimação da defesa quanto a designação de audiência para apresentação de proposta de suspensão condicional do
processo, a ser realizada no dia 31 de maio de 2021, às 17:00h, bem como para que compareça, na mesma data e hora, na Sala
de Audiências por Videoconferência do Fórum da Comarca de Campo Grande.
Processo 0800084-13.2020.8.12.0048 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
Autor: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
EXPEDIENTE - diante dos resultados obtidos pelas pesquisas de endereços, fls. 57-61, intima-se o autor para manifestação,
requerendo o que entender de direito. Prazo: 05 dias.
Processo 0800375-13.2020.8.12.0048 - Consignação em Pagamento - Quitação
Reqte: José Antonio do Carmo e outro
ADV: RODRIGO SOARES MALHADA (OAB 18287/MS)
ADV: NATHASCA GUEDES DE OLIVEIRA (OAB 17309/MS)
DECISÃO - Recebo a inicial de f. 1-6. Defiro a consignação da quantia indicada na petição inicial, no prazo de 5 (cinco)
dias, pena de extinção sem resolução do mérito (art. 542, parágrafo único, CPC). Cite-se, com as advertências legais (art. 542,
II c/c o art. 544, I a IV, ambos do CPC). Tendo em vista o interesse da parte autora, paute-se audiência de conciliação. Destaco
que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração
específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes
devem estar acompanhadas de seus advogados. Às providências. AUDIÊNCIA DESIGNADA - PAUTA: Sessão de Conciliação 334 CPC - Videoconferência Data: 24/03/2021 Hora 13:30 Local: Sala Mediador/Conciliador Situacão: Pendente Intimação das
partes acerca da audiência designada a ser realizada por videoconferência. Para fins de participação da audiência, as partes e
advogados poderão no dia e hora designados, acessar o link http//www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu devendo clicar no
botão acessar correspondente à vara na qual ocorrerá a audiência.
Processo 0800410-70.2020.8.12.0048 - Procedimento Comum Cível - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou
Pensão
Reqte: Elis Regina Rocha - Reqdo: Município de Rochedo
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
I. Recebo a inicial de f. 01-14. II. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. III. Deixo
de designar audiência de conciliação, seguindo a Recomendação n. 1/2016, do Conselho Superior da Magistratura. IV. Cite-se,
com as advertências legais (art. 334, §§ 5º, 8º, 9º e 10, CPC).
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Processo 0800411-55.2020.8.12.0048 - Procedimento Comum Cível - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou
Pensão
Reqte: Adenise Rodrigues de Carvalho Abreu - Reqdo: Município de Rochedo
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
1. HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado, ante concordância do exequente(f. 209). 2. Expeça-se precatório/
ROPV, informando no ofício o caráter alimentar da dívida. 3. Após a realização do pagamento, expeça-se alvará de levantamento
e voltem os autos conclusos para extinção.
Processo 0800431-46.2020.8.12.0048 (apensado ao Processo 0800135-34.2014.8.12.0048) - Cumprimento de Sentença
contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Exeqte: Mohamad Hommaid Sociedade Individual de Advocacia
ADV: MOHAMAD HASSAM HOMMAID (OAB 13032/MS)
Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de cumprimento de sentença (fls. 1-4). Nos termos do art.
535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para, querendo, apresentar impugnação, no
prazo de 30 (trinta) dias, como incidente a estes próprios autos.
Processo 0800454-89.2020.8.12.0048 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Reqte: Andressa de Castro da Silva Rezende
ADV: FLÁVIO PEREIRA RÔMULO (OAB 9758/MS)
ADV: JOSEANE KADOR BALESTRIM (OAB 16086/MS)
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a competência da Justiça Federal para
processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, na forma do artigo 109, I, da Constituição Federal.
Processo 0800508-60.2017.8.12.0048 - Procedimento Comum Cível - Piso Salarial
Autor: Adriana Braga de Oliveira - Réu: Município de Rio Negro
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
Vistos. Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença. Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo
o pedido de cumprimento de sentença (fls. 171-175). Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública na pessoa do
seu representante judicial para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, como incidente a estes próprios
autos. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0800549-95.2015.8.12.0048 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Direito de Imagem
Exeqte: Rosilda Fernandes Pereira Valadares - Kleber Rogério Furtado Coelho
ADV: KLEBER ROGÉRIO FURTADO COELHO (OAB 17471/MS)
1. HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado, ante concordância do exequente(f. 209). 2. Expeça-se precatório/
ROPV, informando no ofício o caráter alimentar da dívida. 3. Após a realização do pagamento, expeça-se alvará de levantamento
e voltem os autos conclusos para extinção.
Processo 0800599-24.2015.8.12.0048 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Exeqte: Pedro Ferreira da Silva - Exectdo: Município de Corguinho
ADV: PATRICIA MARA DA SILVA (OAB 8463/MS)
Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve o pagamento do RPV, conforme consta à f. 88-91. Considerando
que o pagamento é o objeto da prestação jurisdicional postulada, declaro extinto o presente cumprimento de sentença, com
fundamento no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará/TED. Observadas as formalidades legais,
arquivem-se.
Processo 0801021-33.2014.8.12.0048 - Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Reqte: Alocindo Fernandes de Lima
ADV: SEM ADVOGADO NOS AUTOS (OAB 555/MS)
Vistos. Tendo em vista à inércia do autor de f. 128, por não promover os atos e diligências, por mais de 30 (trinta dias),
extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte
autora no pagamento de custas, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita. Fixo honorários
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.
Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.
Processo 0900007-17.2017.8.12.0048 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exectdo: Ademar Alves de Rezende
ADV: ADELAIDE BENITES FRANCO (OAB 13436/RS)
Diante do recurso de apelação interposto pelo exequente, intime-se o executado para, querendo, apresentar contrarrazões,
no prazo de 15 (quinze) dias. Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as
homenagens deste juízo.

Juizado Especial Adjunto de Rio Negro
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2021
Processo 0500203-38.2006.8.12.0048 (048.06.500203-0) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação
/ Indisponibilidade de Bens
Exeqte: Lucimara Vieira do Amaral - Exectdo: OI S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: KLEBER ROGÉRIO FURTADO COELHO (OAB 17471/MS)
Ficam as partes intimadas do retorno dos presentes autos da Turma Recursal, bem como para requerer o que de direito no
prazo de 05(cinco) dias, sob pena de remessa dos presentes autos ao arquivo.
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO MÁRIO JOSÉ ESBALQUEIRO JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEY DE ARAÚJO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0005/2021
Processo 0800400-26.2020.8.12.0048 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Larissa Maria Campos Judice - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
“Intima-se da decisão de fls.30/31: Devidamente comprovada a hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §§3º e 4º do CPC. Examinando-se os autos, não verifico presentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida. Inicialmente, para ser concedida a tutela antecipada em caráter de urgência, hão de
estar presentes dois requisitos: juízo de probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos
do art. 300 do CPC. O juízo de probabilidade é a existência de um mínimo de certeza nas alegações da parte autora, na qual há
uma possibilidade de que seus argumentos sejam verdadeiros. Dos documentos anexados à exordial, não restou demonstrado
que ainda permanece o nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. À f. 14 consta certidão de cancelamento
do protesto efetivado. Ademais, o acordo firmado entre as partes não foi anexado aos autos. Assim, não verifico a existência
de probabilidade do direito. Destaco que não há óbice à reanálise do pedido caso a autora apresente novos elementos. Pelo
exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Aguarde-se a audiência de conciliação já agendada.”*************************In
timação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada a ser
realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora designados
acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links de acesso das
salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que sua audiência será
realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone celular apto a realizar
videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir câmera/webcam, microfone
para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada. Fica advertido o requerente de
que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e condenação em custas (art. 51, I
c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não
presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte autora ME ou empresa
de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou pelo sócio dirigente
(Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/instrução) deverá
ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz leigo, registrada
em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 13:00hs.
Processo 0800401-11.2020.8.12.0048 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Rosemiro Batalha Lopes - Me
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 13:30hs.
Processo 0800402-93.2020.8.12.0048 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Rosemiro Batalha Lopes - Me
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 14:00hs.
Processo 0800403-78.2020.8.12.0048 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Rosemiro Batalha Lopes - Me
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

623

Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 14:30hs.
Processo 0800404-63.2020.8.12.0048 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Rosemiro Batalha Lopes - Me
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 15:00hs.
Processo 0800405-48.2020.8.12.0048 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Rosemiro Batalha Lopes - Me
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 15:30hs.
Processo 0800406-33.2020.8.12.0048 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento
Exeqte: Rosemiro Batalha Lopes - Me
ADV: ÉDER MUNIZ DOS SANTOS (OAB 12295/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 11/02/2021 às 16:00hs.
Processo 0800419-32.2020.8.12.0048 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Waldemir Lúcio Rômulo
ADV: JOSEANE KADOR BALESTRIM (OAB 16086/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
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designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 13:00hs.
Processo 0800422-84.2020.8.12.0048 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Reqte: Waldemir Lúcio Rômulo
ADV: JOSEANE KADOR BALESTRIM (OAB 16086/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para participar da audiência de conciliação designada
a ser realizada por videoconferência via aparelho celular ou computador com câmera e microfone devendo no dia e hora
designados acessar a página do TJMS https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu/ onde estão disponibilizados os links
de acesso das salas virtuais de audiência de todas as varas do estado e, em seguida clicar no botão ao lado da vara em que
sua audiência será realizada para ter acesso a sua sala virtual. Outrossim, deverão ser informados e-mail e/ou nº do telefone
celular apto a realizar videochamadas. Relevante mencionar que o meio utilizado para acesso à audiência deverá possuir
câmera/webcam, microfone para a captação de som e saída de áudio, além de estar com a bateria devidamente carregada.
Fica advertido o requerente de que a sua ausência ou recusa em participação na audiência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, se não comparecer ou recusar-se a participar
da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do(a) juiz(a) (art. 20 e 23 da Lei 9.099/1995. Sendo a parte
autora ME ou empresa de pequeno porte fica ciente de que deve ser representada na audiência, por empresário individual ou
pelo sócio dirigente (Enunciado 141 FONAJE). Ficam cientes as partes e interessados que a conexão da sala virtual (conciliação/
instrução) deverá ocorrer exclusivamente no dia e horário estabelecido, cujas audiências serão conduzidas por conciliador/juiz
leigo, registrada em gravação e ata no processo. Data e hora da audiência: 18/02/2021 às 13:30hs.

Rio Verde de Mato Grosso
Vara Única de Rio Verde de Mato Grosso
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0010/2021
Processo 0000007-61.1997.8.12.0042 (042.97.000007-5) - Processo de Execução - Arrendamento Rural
Exeqte: Orcelina Esteche Sabóia - Exectdo: Paulo Roberto Waltrick da Costa
ADV: JOÃO MANOEL AZEVEDO CASTRO (OAB 14845/MA)
Intime-se o executado para, querendo, opor embargos (art. 915, CPC) ou impugnação (art. 525, CPC), em 15 (quinze) dias.
Processo 0001119-93.2019.8.12.0042 - Carta Precatória Cível - Intimação
Exeqte: Federação das Industrias do Estado de Mato Grosso do Sul Fiems - Exectdo: Studio Ceramico Pantanal Ltda
ADV: PAULA D’OLIVEIRA LEAL (OAB 15849/MS)
Intima-se a parte requerente para recolhimento de uma guia de diligência do oficial de justiça.
Processo 0800580-36.2015.8.12.0042 - Cumprimento de sentença - Pagamento
Exeqte: Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda - Exectdo: Bari Transporte de Cargas Ltda Me
ADV: CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES (OAB 4862/MS)
ADV: FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS (OAB 12574/MS)
Por tal razão, defiro a penhora sobre 5 % (cinco por cento) do faturamento mensal da executada, até a atingir a satisfação
do crédito exequendo. Nomeio, por conseguinte, o representante legal da executada, administrador (depositário fiel), o qual
deverá realizar os depósitos em juízo, em uma sub conta vinculada aos autos, bem como comprová-los nos autos, apresentando
os respectivos balancetes mensais. Intime-se a executada, na pessoa de seu representante legal, desta decisão, bem como
para que, todo dia 10 de cada mês, proceda os depósitos devidos. *********************** Intima-se a parte exequente para
recolhimento de 1 (uma) guia de diligência do oficial de justiça.
Processo 0800992-25.2019.8.12.0042 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Adelson dos Santos Silva - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A - Perito: Roberto Fernandes de
Melo
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LILIAN PEREIRA DA SILVA SOARES (OAB 23308/MS)
DESPACHO Considerando que o objeto da ação é o recebimento de indenização por invalidez permanente, a produção de
prova pericial médica é necessária ao julgamento do mérito. Desse modo, com base no artigo 370, caput, do CPC, determino
a realização de perícia médica para exame do quadro clínico da autora. Para tanto, nomeio o Dr. Roberto Fernandes de Melo,
CRM MS 4015, endereço Rua Joaquim Cardeal de Souza, nº 118, Coxim, telefone (67) 32913576. Os honorários periciais serão
remunerados nos termos do artigo 6º, da Resolução 127/2011, do CNJ, pagos após a entrega do laudo pericial e prestados
eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Dê-se ciência ao perito da nomeação, intimando-o inclusive para informar
a data da realização do ato. Após, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem assistente
técnico e quesitos (art. 465, §1º, I, II e III, do CPC). Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, contados do início da perícia, para a
apresentação do laudo pericial (art. 465, CPC), e, após, o prazo comum de 15 (quinze) dias para manifestação das partes e de
seus assistentes técnicos (art. 477, § 1º, CPC). Às providências.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

625

Processo 0801034-74.2019.8.12.0042 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO (OAB 11751/MS)
ADV: ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB 12809/MS)
ADV: MOZANEI GARCIA FURRER (OAB 10667/MS)
ADV: GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (OAB 10647/MS)
Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Eventuais custas processuais remanescentes pelo executado,
conforme acordo. Transitada em julgado na data da publicação, em razão da ausência de interesse recursal.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL GUSTAVO MATEUCCI CASSIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HÉLIDA FRANCISCA DA SILVA SUZANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0001014-82.2020.8.12.0042 (apensado ao Processo 0009743-54.2020.8.12.0800) - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado: A.S.L.
ADV: DANIELLE MATEUS DE MELO GUIMARÃES (OAB 20053/MS)
A denúncia foi recebida e o acusado, regularmente citado, respondeu à acusação. Todavia, as alegações constantes da
resposta à acusação não ensejam a absolvição sumária (CPP, art. 397). Assim, determino o prosseguimento da ação penal com
a necessária produção de prova. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de janeiro de 2021, oportunidade
em que serão inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL GUSTAVO MATEUCCI CASSIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HÉLIDA FRANCISCA DA SILVA SUZANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0011/2021
Processo 0800953-91.2020.8.12.0042 - Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autora: Eolina Fátima Neves
ADV: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER (OAB 21281/MS)
ADV: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER (OAB 21711/MS)
Nos termos do parecer do Núcleo de Apoio Técnico NAT, intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, juntar os documentos
relacionados às fls. 28. Após, conclusos.

Juizado Especial Adjunto de Rio Verde de Mato Grosso
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0008/2021
Processo 0800024-92.2019.8.12.0042 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Exeqte: GML Comércio de Móveis Ltda - EPP
ADV: JULIANA MACKERT DUARTE (OAB 13152/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência da Certidão de f. 106.
Processo 0800095-36.2015.8.12.0042 - Cumprimento de sentença - Licenciamento de Veículo
Exeqte: VALMOR RIGO
ADV: GILBERTO GARCIA DE SOUSA (OAB 11738/MS)
Acerca dos Embargos à Execução e documentos (fls. 449/475), manifeste-se o Exequente, no prazo de 10 dias.
Processo 0800390-97.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços
Autora: Tatiane Mateus Soares - Réu: ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JULIANA PASOLINI DA SILVA (OAB 20066/MS)
Intimação das partes sobre a Sentença de f. 86-90, cujo dispositivo segue: Juíza Leiga: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, a fim de DECLARAR inexistente o débito objeto desta lide, de fls. 18/19 e CONDENAR
a título de dano moral a requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral suportado.
Deve-se incidir o índice oficial aplicável na correção monetária, qual seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC a
partir da citação e juros moratórios de 1% ao mês, os cálculos far-se-ão a partir da prolação da sentença. Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do novo CPC.” Juiz de Direito: “Homologo, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95.”
Processo 0800395-22.2020.8.12.0042 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Gml Comércio de Móveis Ltda - EPP
ADV: JULIANA MACKERT DUARTE (OAB 13152/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência da Certidão de f. 54.
Processo 0800447-18.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória
Reqte: Darlene Jesus do Carmo - Mei
ADV: NANCY KELLY DE SOUZA ALMADA FONSECA (OAB 17263/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência sobre a Sentença de f. 55, cujo dispositivo segue: “Posto isso, homologo
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 487,
III, “b”, do CPC.”
Processo 0800537-31.2017.8.12.0042 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exeqte: Edvaldo Jose Bezerra ME
ADV: EDIVAL JOAQUIM DE ALENCAR (OAB 4919/MS)
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Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a Certidão de fls. 99, cujo trecho segue: “Certifico,
para os devidos fins, que compareceu em cartório, Marizete Pereira da Silva, em atendimento ao despacho de pág 92, e assim
relatou: Em relação à penhora de pág 89/90 que as bombas de tereré penhoradas não são bombas comuns, são de mola, de
fabricação do devedor e para avaliá-las liguei para dois compradores, uma fazendo um paralelo entre o preço de atacado e
de varejo, e quantos ao ferro o devedor apresentou vários tipos de espessuras de ferro do estoque da loja e ao perguntar a
discriminação individual disse que o ferro independente da espessura tem o mesmo preço o kg. Para avaliar os ferros percorri
as lojas de material de construção desta cidade. Para esclarecer o que foi pedido na impugnação, procurei por muitas vezes o
devedor no endereço do executado, mas nunca estava presente, por telefone não atendeu, expliquei o que queria via whatsapp
mas também não obtive resposta e os funcionário dele tampouco souberam onde estavam os bens penhorados, motivo da
demora em responder. Nada mais.”
Processo 0800556-32.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Andreia Bregantin Ramos
ADV: DANIELLE MATEUS DE MELO GUIMARÃES (OAB 20053/MS)
Diante da apresentação de Recurso Inominado, intima-se a parte contrária para que, querendo, manifeste-se oferecendo
resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0800665-46.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Práticas Abusivas
Autora: Maria Dinancir de Carvalho
ADV: RAFAEL PASTORIN VIEIRA COSTA (OAB 20080/MS)
Diante da apresentação do Recurso Inominado, intima-se a parte contrária para que, querendo, manifeste-se oferecendo
resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0800708-85.2017.8.12.0042 - Cumprimento de sentença - Cheque
Réu: Avenida Veiculo- Juliano Pelliccioni Alves-ME e outro
ADV: JULIANA MACKERT DUARTE (OAB 13152/MS)
Intima-se a parte Requerida para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento do valor informado às fls. 164/165.
Processo 0800840-40.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Idalência A. de Andrade - ME
ADV: NANCY KELLY DE SOUZA ALMADA FONSECA (OAB 17263/MS)
Intimação da parte autora para que tenha ciência sobre a Sentença de f. 30, cujo dispositivo segue: “Posto isso, homologo
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 487,
III, “b”, do CPC.”
Processo 0800849-02.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Reqte: Sebastião dos Santos - Reqdo: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: PAULO HENRIQUE AMORIM DA ANUNCIAÇÃO (OAB 18992/MS)
Intimação das partes sobre a Sentença de f. 80-83, cujo dispositivo segue: Juíza Leiga: “Em consequência, declaro extinto
o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do novo CPC.” Juiz de Direito: “Homologo, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/95.”
Processo 0800857-76.2020.8.12.0042 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários
Autora: Katielly Morais Rezende
ADV: JULIANA PASOLINI DA SILVA (OAB 20066/MS)
ADV: RAFAEL PASTORIN VIEIRA COSTA (OAB 20080/MS)
Diante da apresentação de Recurso Inominado, intima-se a parte contrária para que, querendo, manifeste-se oferecendo
resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0801062-42.2019.8.12.0042 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: M L S Marques ME - Loja Blitz
ADV: EDGAR DUTRA MARTOS (OAB 19700/MS)
Intimação da parte autora sobre a Sentença de f. 37, cujo dispositivo segue: “Diante ao exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, julgo extinta a presente demanda, sem julgamento do mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, III Código de
Processo Civil.”

Sete Quedas
Vara Única de Sete Quedas
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0009/2021
Processo 0000737-60.2020.8.12.0044 (processo principal 0000537-53.2020.8.12.0044) - Excesso ou Desvio - Tráfico
de Drogas e Condutas Afins
Autor: Bruno Patric Rodrigues Placido
ADV: MARIA PAULA DE CASTRO ALIPIO (OAB 150969/MG)
Posto isso, presentes os requisitos positivos que alicerçam a segregação cautelar, ao menos por ora, indefiro o pedido de
revogação da prisão preventiva elaborado por Bruno Patric Rodrigues Placido, o que faço com espeque no artigo 312 do Código
de Processo Penal
Processo 0800005-46.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autor: Edelson Xavier Zancani
ADV: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI (OAB 10752A/MS)
ADV: ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 17209A/MS)
- Apresentado o laudo pericial, vista às partes, em 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, CPC) para manifestação e eventual
proposta de acordo com base no resultado da perícia judicial realizada.
Processo 0800022-19.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Seguro
Exeqte: Margarida Vera - Exectdo: Banco Bradesco S/A
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ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA, QUERENDO, RECORRER DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Processo 0800045-96.2018.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Catalina Martine - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: JULIANO FRANCISCO DA ROSA (OAB 18601A/MS)
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800052-25.2017.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Litigância de Má-Fé
Exeqte: Banco J. Safra S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Vistos. À f. 335-8, a parte exequente requereu o bloqueio mensal no percentual de 10% do benefício previdenciário da
parte autora, até a satisfação do débito. Analiso. Conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios.”. Vislumbra-se do documento de f. 41 que o valor de R$ 880,00 percebido pela parte autora é fruto
de aposentadoria por idade, ou seja, trata-se de verba impenhorável. Assim, o pleito não merece acolhimento. Ante a tal, com
fulcro no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indefiro o bloqueio de valores no benefício previdenciário da parte
autora. Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento à execução, sob pena de extinção. Às providências
necessárias. Sete Quedas, datado e assinado digitalmente.
Processo 0800128-44.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Antônia Cabral de Oliveira
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação de f. 176-91, nos termo do item IV do despacho de f. 206-8.
Processo 0800141-14.2018.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103082/MG)
Ocorrendo recurso, intime-se a parte adversa para as contrarrazões e em seguida remeta-se ao Eg. Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, para apreciação e julgamento.
Processo 0800141-43.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exectdo: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Processo 0800148-35.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Epifania Vilhalva Romeiro - Réu: Banco BMG S/A
ADV: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB 78069/MG)
ADV: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB 84400/MG)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação da sentença e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800154-42.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Miriam Martins - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA, QUERENDO, RECORRER DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Processo 0800162-87.2018.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Paulo José Ribeiro - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800187-32.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Adão de Souza Franco - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: RODRIGO SCOPEL (OAB 18640A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
IV Com a juntada do comprovante, intimem-se as partes para querendo, em 5 (cinco) dias, manifestarem.
Processo 0800210-75.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
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Processo 0800227-14.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Dinor Charava - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação da sentneça e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800235-30.2016.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Litigância de Má-Fé
Exeqte: Banco Santander (Brasil) S.A. - Exectdo: Ricardo Gonçalves
ADV: ALEX FERNANDES PAGHETE DA SILVA (OAB 264382/SP)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
“...Por essa razão, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e, consequentemente, mantenho a
constrição da quantia de R$ 185,84 reais...”
Processo 0800253-12.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Lidia de Jesus Ribeiro da Silva
ADV: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI (OAB 10752A/MS)
Através do presente ato fica a parte autora intimada da decisão de página 68/69 e de que foi designado o dia 08 de abril de
2021, às 16:00 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento
Processo 0800347-57.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Malciley Ribeiro Salles - Réu: Banco BMG S/A
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB 84400/MG)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB 78069/MG)
Intimação da sentença e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800381-37.2017.8.12.0044 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exeqte: Mineração Oro Ytê Ltda
ADV: LUIZ EDUARDO PRADEBON (OAB 6720B/MS)
Vistos. I Defiro o requerimento formulado às f. 120-121. II Em pesquisa ao sistema INFOJUD, verifica-se que a última
declaração do IRPJ em nome da empresa executada é relativa ao exercício financeiro do ano de 2013, conforme telas anexas,
sendo que não consta qualquer expediente relacionado aos exercícios seguintes. III Intime-se o exequente para, em 10 (dez)
dias, requerer o que entender de direito. IV Ultrapassado o prazo sem manifestação, determino, desde já, a suspensão dos
autos pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III e § 1º do CPC, a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo
do item V. V O exequente deve restar ciente de que, caso se mantenha inerte após a suspensão, começará a correr o prazo de
05 (cinco) anos da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC).
Processo 0800389-09.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Herminio Salina - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800416-60.2018.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Marilza Duarte
ADV: ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 194164/SP)
ADV: VANESSA RAMIRES LIMA HASEWAGA (OAB 339543/SP)
ADV: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI (OAB 10752A/MS)
Designo o dia 08 de abril de 2021, às 15:00 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento. Considerando
os argumentos expostos pela parte autora às f. 101/102, fica autorizada a sua participação, bem como de suas testemunhas de
forma presencial na audiência designada, mediante comparecimento junto ao Fórum desta comarca de Sete Quedas.
Processo 0800454-04.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Processo 0800481-21.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Bruna Vilharva - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA, QUERENDO, RECORRER DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Processo 0800495-44.2015.8.12.0044 - Liquidação por Arbitramento - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Leontina Amancio da Silva
ADV: EDUARDO MIGLIORINI (OAB 11983/MS)
Vistos. Considerando que o acórdão relegou a fixação de honorários para fase de liquidação, passo à análise e fixação. Vêse que os honorários advocatícios devem atender o disposto no artigo 85, § 3º, I do CPC, razão pela qual fixo como valor dos
honorários sucumbenciais da fase de conhecimento o importe de 10% (dez por cento) sobre as parcelas devidas até a data da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

629

sentença, com fulcro na Súmula nº 111 do STJ. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Preclusa a via impugnativa e não
apresentados cálculos pelo INSS em sede de execução invertida, fica ciente a parte autora de que é sua obrigação adequar os
cálculos apresentados anteriormente e dar início ao cumprimento de sentença.
Processo 0800502-94.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Rosa Gonsale - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 150126A/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800517-29.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Carmen Gonçalves - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800531-13.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Autora: Sidneia Benites
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
XI Apresentado o laudo pericial, o que deverá ser feito em até 90 (noventa) dias, já que a profissional faz várias perícias nas
comarcas do Estado, vista às partes em 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC) para manifestação e eventual proposta de acordo
com base no resultado da perícia judicial realizada.
Processo 0800546-79.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Anair de Souza - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA, QUERENDO, RECORRER DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Processo 0800563-23.2017.8.12.0044 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso
Exeqte: Banco Bradesco S/A
ADV: FREDERICO DUNICE P. BRITO (OAB 21822/DF)
ADV: PAULO CÉZAR MARCON (OAB 27091/DF)
Antes de analisar o pleito de f. 258, suspendendo-se o feito até o cumprimento da carta rogatória expedida para citação do
executado Orlando Vendramini Neto, diga a parte exequente acerca da certidão de f. 253, requerendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, o que de direito à promoção da citação dos demais executados (Tereza Corpa Vendramini e Vanderly Vendramini Júnior.
Processo 0800581-73.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exectdo: Banco do Brasil S/A
ADV: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 14354A/MS)
ADV: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 18604A/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Processo 0800601-35.2017.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Vistos. Observa-se a partir dos documentos anexados à contestação que o valor objeto do suposto contrato de empréstimo foi
liberado mediante ordem de pagamento ou depositado em conta do próprio banco requerido. É cediço que a Lei Complementar
nº 105 de 10/01/2001 regulamenta o sigilo das operações e serviços prestados pelas instituições financeiras. Contudo, no caso
presente, por tratar-se de prova imprescindível à elucidação dos fatos, determino que o banco requerido, no prazo de 15 (quinze)
dias, colacione aos autos o extrato da conta bancária ou o comprovante de retirada/saque referente à ordem de pagamento do
período que ocorreu a disponibilização do valor do empréstimo consignado. Ressalte-se não ser caso de expedição de ofício
para agência bancária do próprio requerido, visto que este, por meio próprios, tem condição de exibir tais documentos.
Processo 0800602-15.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: João Antunes de Lara - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800609-51.2013.8.12.0044 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Maria das Dores Freitas
ADV: OSNEY CARPES DOS SANTOS (OAB 8308/MS)
V Apresentada impugnação pela Fazenda Pública, intime-se a parte exequente, independentemente de nova conclusão,
para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
Processo 0800614-29.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Julia Rocha - Reqdo: Banco Bradesco S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
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ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Intimação da sentneça e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800615-14.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Julia Rocha - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Intimação da sentneça e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800616-33.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 150126A/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Processo 0800621-21.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Processo 0800635-05.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: José da Glória - Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação da sentença e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800636-29.2016.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Manoel Alergre Pires - Réu: Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 21418A/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação da sentença e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800645-88.2016.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Santiago Benites
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
VI Ocorrendo o depósito do valor executado, intime-se o credor para dele se manifestar em 05 (cinco) dias, certo que o seu
silêncio presumir-se-á como quitada a dívida.
Processo 0800658-92.2013.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Exeqte: Nelsi Hickmann
ADV: OSNEY CARPES DOS SANTOS (OAB 8308/MS)
Vistos. A exequente ajuizou cumprimento de sentença tendo como termo inicial a data do requerimento administrativo
(23/09/2013), nos exatos termos do acórdão de f. 126/131, e como termo final a data do requerimento de cumprimento de
sentença (agosto de 2018 f. 141/142), ao invés da data de início do pagamento DIP (01/03/2019). O cálculo apresentado foi
homologado (f. 150) e os valores efetivamente pagos pela executada (f. 164 e 168). Assim, se é o caso de de cumprimento de
sentença complementar, deve a exequente apresentar cálculo a respeito, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
referente a setembro/2018 a fevereiro de 2019. Apresentada planilha de cálculo, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e nos próprios
autos, se manifestar.
Processo 0800666-25.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Catalina Martine - Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
IV Com a juntada do comprovante, intimem-se as partes para querendo, em 5 (cinco) dias, manifestarem.
Processo 0800673-22.2017.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Litigância de Má-Fé
Exeqte: Banco BMG S/A
ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 19764A/MS)
I - Em relação ao pedido de intimação da parte, para que indique bens passíveis de penhora ou ofereça proposta razoável
para quitação de sua dívida, sob pena de multa, na forma do art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ora,
indefiro. Isso porque, a parte executada já demonstrou não possuir qualquer predisposição em quitar sua dívida, bem como seus
procuradores, mesmo devidamente intimados dos atos, fazem ouvidos moucos (f. 265 e 273). II - Sem prejuízo, defiro a inclusão
do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Processo Civil. Oficie-se aos
órgãos de proteção ao crédito, mediante a utilização do SerasaJud. III Por fim, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias,
requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
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Processo 0800681-91.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Processo 0800691-43.2017.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Cetelem S.A. - Exectda: Luzia Martins Batista
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800694-90.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Nilsa Alegre Pereira - Réu: Banco BMG S/A
ADV: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 24296A/MS)
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800719-45.2016.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Mário Gonsales - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Sendo assim, diante da anuência da parte autora, dou por HOMOLOGADO o cálculo apresentado e, nos termos do § 3º do
art. 526, declaro satisfeita a obrigação, extinguindo o processo.
Processo 0800736-76.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Seleis Martinrs - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E PARA, QUERENDO, RECORRER DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Processo 0800780-32.2018.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Litigância de Má-Fé
Exeqte: Banco Votorantim S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Ante a tal, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indefiro o bloqueio de valores no benefício
previdenciário da parte autora. Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento à execução, sob pena de
extinção.
Processo 0800785-83.2020.8.12.0044 - Mandado de Segurança Cível - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Imptte: Júlio César de Souza
ADV: FERNANDO JOSE BARAUNA RECALDE (OAB 10493/MS)
Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que se
manifeste quanto à perda superveniente de objeto.
Processo 0800801-08.2018.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Cândida Pires - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação da sentença e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800801-71.2019.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Arcario Centurion - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800807-78.2019.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Arcário Centurion - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800822-13.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Autora: Marina Maria Mandu dos Santos
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
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Processo 0800834-61.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários
Exeqte: Alicia Pires Adiala - Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 15899A/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800847-65.2016.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Joana Pires - Reqdo: Itaú Unibanco S/A (Banco Itau S/A)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800848-45.2019.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Josival Fidelis dos Santos - Réu: Banco BMG S/A
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB 84400/MG)
ADV: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB 78069/MG)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800849-93.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Aparecida Lopes
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Ciente do retorno dos autos da Segunda Instância. E, diante da reforma da sentença recorrida, retomo o processamento
do feito, nos termos abaixo: I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a
medida deve ser inequívoca, apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação
probatória, não se aferindo, ab initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a
produção de criteriosa prova, não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes
os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0800852-19.2018.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Reqte: Aparecida Borges da Silva
ADV: VANESSA RAMIRES LIMA HASEWAGA (OAB 339543/SP)
ADV: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI (OAB 10752A/MS)
ADV: ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 194164/SP)
Designo o dia 18 de março de 2021, às 15:30 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento. Considerando
os argumentos expostos pela parte autora às f. 83/84, fica autorizada a sua participação, bem como de suas testemunhas de
forma presencial na audiência designada, mediante comparecimento junto ao Fórum desta comarca de Sete Quedas.
Processo 0800861-15.2017.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Exeqte: Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros
ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 8927/SC)
Vistos. Acolho o requerimento retro e suspendo a execução pelo período de um ano, nos termos do art. 921, III, §1° do Código
de Processo Civil, a ser computado desde a liberação desta decisão. Os autos deverão permanecer em arquivo provisório.
Decorrido o prazo supra, sem a localização do executado ou de bens penhoráveis, determino, desde já, o arquivamento dos
autos (art. 921, §2°, CPC). Sem manifestação, os autos deverão permanecer em arquivo, de onde sairão apenas com a indicação
específica de bem a penhorar (art. 921, §3°, CPC). Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o prazo prescricional de 05 (cinco)
anos, que, quando completado, deverá ser intimado o exequente para manifestar sobre a prescrição intercorrente (art. 921, § 4º,
CPC). Às providências necessárias. Sete Quedas, datado e assinado digitalmente.
Processo 0800871-54.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Fernando Gonçalves - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0800875-91.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autor: Eugênio Medina - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT)
Intimação da sentença e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0800898-37.2020.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exectdo: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
II Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para,
em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523,
caput do Código de Processo Civil. III Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10%
(dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme
preconiza o art. 523, § 1º do CPC.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância

Campo Grande, Ano XX - Edição 4648

633

Processo 0800926-05.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Autora: Suzana Ferreira de Souza
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Vistos. Ciente do retorno dos autos da Segunda Instância. E, diante da reforma da sentença recorrida, retomo o
processamento do feito, nos termos abaixo: I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a
prova a autorizar a medida deve ser inequívoca, apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide
demanda dilação probatória, não se aferindo, ab initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a
matéria demanda a produção de criteriosa prova, não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não
estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0800926-05.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Tarifas
Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 15026A/MS)
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 150126A/MS)
III Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, já indicando provas que eventualmente
pretende produzir, ocasião em que deverá trazer o contrato questionado e eventuais documentos do negócio realizado.
Processo 0800930-12.2013.8.12.0004 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Empolito Duram
ADV: NUBIELLI DALLA VALLE RORIG (OAB 12878/MS)
Designo o dia 08 de abril de 2021, às 14:30 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento. Consigno que
em atenção ao art. 3º da Portaria n° 1.870/2020 do TJMS1 e à Resolução n° 329 do CNJ, de 30 de julho de 2020, a audiência
de instrução e julgamento designada será realizada preferencialmente por videoconferência, pelo sistema “Microsoft Teams” ou
outro sistema de reuniões virtuais disponível. Intimem-se as partes da audiência, restando advertidas de que sua intimação darse-á na pessoa de seu advogado. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias da intimação
desta decisão, ou ratificar o já apresentado, observando os artigos 443 e 357, § 6º, do NCPC, cientes de que se ultrapassar o
número legal, sem indicação de fato correspondente, serão intimadas e ouvidas apenas as 3 primeiras arroladas, sob pena de
preclusão. As testemunhas serão intimadas da data, horário e forma de acesso ao link da audiência por meio do advogado da
parte que a arrolou, nos termos do art. 455, caput do CPC. Consigno que os patronos que, caso realizem a intimação por meio de
carta, deverão juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência
de intimação e do comprovante de recebimento, sendo presumida, com sua inércia, a desistência da inquirição da testemunha
(art. 455, §§ 1º e 3º do CPC). O link de acesso ao sistema de videoconferência será disponibilizado nos autos em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da audiência. No caso de dúvidas acerca da utilização do sistema “Microsoft Teams”, as partes, advogados
e testemunhas poderão entrar em contato com a serventia deste Juízo através do número (67) 3479-1213. Caso alguma das
partes ou testemunhas não disponha de aparelho celular, computador ou acesso à internet para acompanhamento do ato, fica
autorizada a sua participação de forma presencial, mediante comparecimento junto ao Fórum desta comarca de Sete Quedas,
desde que informado nestes autos pelo advogado da parte no prazo máximo de 03 (três) dias antes da audiência.
Processo 0800976-36.2017.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco Daycoval S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Ante a tal, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indefiro o bloqueio de valores no benefício
previdenciário da parte autora. Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento à execução, sob pena de
extinção.
Processo 0800982-43.2017.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Honorários Advocatícios
Reqte: Luiz Henrique Volpe Camargo
ADV: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS S/S (OAB 296/MS)
ADV: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (OAB 296/MS)
ADV: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO (OAB 7684/MS)
Intimação da sentença.
Processo 0801028-27.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Solange Libério Serafim - Réu: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
ADV: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB 103082/MG)
ADV: JEAN RAPHAEL DA SILVA NOBRE (OAB 434055SP)
III) Com a juntada do comprovante (extrato de conta bancária ou comprovante de saque de ordem de pagamento), intimemse as partes para querendo, em 5 (cinco) dias, manifestarem.
Processo 0801052-55.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Geraldo Caetano da Silva - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: FABRICIO FERNANDO GRAEBIN (OAB 23844/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0801059-52.2017.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Empréstimo consignado
Exeqte: Banco J. Safra S/A
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (OAB 18116/DF)
Ante a tal, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indefiro o bloqueio de valores no benefício
previdenciário da parte autora. Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento à execução, sob pena de
extinção.
Processo 0801065-54.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco Votorantim S.A.
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
Ocorrendo recurso, intime-se a parte adversa para as contrarrazões e em seguida remeta-se ao Eg. Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, para apreciação e julgamento.
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Processo 0801103-66.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Réu: Banco do Brasil S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
Ocorrendo recurso, intime-se a parte adversa para as contrarrazões e em seguida remeta-se ao Eg. Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, para apreciação e julgamento.
Processo 0801117-50.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Aposentadoria por Invalidez
Reqte: Marta Lederme
ADV: WILIMAR BENITES RODRIGUES (OAB 7642/MS)
ADV: JAQUELINE VILLA GWOZDZ RODRIGUES (OAB 11154/MS)
Intimação do inteiro teor da decisão de fls. 62/67: “[...]. I.5 Faculto às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme
artigo 465, § 1º do Código de Processo Civil, arguirem impedimento ou suspeição (se for o caso), fazerem a indicação de
assistente técnico e a apresentação de quesitos. [...]. II.1 Designo o dia 04 de março de 2021, às 16:30 horas para a realização da
audiência de instrução e julgamento. II.2 Consigno que em atenção ao art. 3º da Portaria n° 1.870/2020 do TJMS1 e à Resolução
n° 329 do CNJ, de 30 de julho de 2020, a audiência de instrução e julgamento designada será realizada preferencialmente por
videoconferência, pelo sistema “Microsoft Teams” ou outro sistema de reuniões virtuais disponível. II.3 - Intimem-se as partes
da audiência, restando advertidas de que sua intimação dar-se-á na pessoa de seu advogado. As partes deverão apresentar o
rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias da intimação desta decisão, ou ratificar o já apresentado, observando os artigos
443 e 357, § 6º, do NCPC, cientes de que se ultrapassar o número legal, sem indicação de fato correspondente, serão intimadas
e ouvidas apenas as 3 primeiras arroladas, sob pena de preclusão. II. 4 - As testemunhas serão intimadas da data, horário e
forma de acesso ao link da audiência por meio do advogado da parte que a arrolou, nos termos do art. 455, caput do CPC.
Consigno que os patronos que, caso realizem a intimação por meio de carta, deverão juntar aos autos, com antecedência de
pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento,
sendo presumida, com sua inércia, a desistência da inquirição da testemunha (art. 455, §§ 1º e 3º do CPC). II.5 - No caso de
dúvidas acerca da utilização do sistema “Microsoft Teams”, as partes, advogados e testemunhas poderão entrar em contato
com a serventia deste Juízo através do número (67) 3479-1213. II.6 - Caso alguma das partes ou testemunhas não disponha de
aparelho celular, computador ou acesso à internet para acompanhamento do ato, fica autorizada a sua participação de forma
presencial, mediante comparecimento junto ao Fórum desta comarca de Sete Quedas, desde que informado nestes autos pelo
advogado da parte no prazo máximo de 03 (três) dias antes da audiência.
Processo 0801118-35.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Aureliano Gonçalves - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0801128-79.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Aureliano Gonçalves - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0801132-19.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Aureliano Gonçalves - Réu: Banco Bradesco S/A
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0801141-83.2017.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Miriam Martins
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
Intimação sobre o despacho de fls. 202 e arquivamento do feito.
Processo 0801238-78.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito
Autora: Lindamir Salete Wilck
ADV: LUIZ F. C. RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME (OAB 844/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Defiro a dilação de prazo de 15 dias a contar desta decisão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me
conclusos na fila adequada com a respectiva observação.
Processo 0801292-44.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autor: Adão de Souza Franco
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intimação das partes acerca do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queiram, recorram no prazo
legal.
Processo 0801323-64.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Lourdes Fuques Solei
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
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Processo 0801324-49.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Lourdes Fuques Solei
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801327-04.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Lourdes Fuques Solei
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801407-65.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Eroil dos Santos Lemes
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801450-02.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: P.C.M.
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
Intimação da sentneça e para, querendo, recorrer dentro do prazo legal.
Processo 0801453-54.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Neuza Maria da Silva
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801468-23.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Mário Gonsales
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801469-08.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Mário Gonsales
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801470-90.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Mário Gonsales
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
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Processo 0801473-45.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Fábio Vera
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração
por instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801474-30.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Fábio Vera
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração
por instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801475-15.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Fábio Vera
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração
por instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801478-67.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Crispina Vilhalba
ADV: MERIDIANE TIBULO WEGNER (OAB 10627/MS)
ADV: ARNO ADOLFO WEGNER (OAB 12714/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801483-89.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Rosa Recalde Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração, visto que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura da
ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de
terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801484-74.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Rosa Recalde Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração, visto que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura da
ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de
terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801485-59.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Rosa Recalde Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração, visto que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura da
ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de
terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801486-44.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Rosa Recalde Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração,
visto que a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na
propositura da ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante
com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia
ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC.
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Processo 0801487-29.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Rosa Recalde Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração,
visto que a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na
propositura da ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante
com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia
ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC.
Processo 0801488-14.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Rosa Recalde Oliveira
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração,
visto que a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na
propositura da ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante
com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia
ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC.
Processo 0801496-88.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Juliano Garcete
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração,
visto que a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na
propositura da ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante
com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia
ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC.
Processo 0801502-95.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Joana Pires
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como trazer aos autos
documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e
declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801503-80.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Joana Pires
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como trazer aos autos
documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e
declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801504-65.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Joana Pires
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como trazer aos autos
documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e
declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801506-35.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Reqte: João Romero Brites
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração,
visto que a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na
propositura da ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante
com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia
ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC.
Processo 0801510-72.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: João Romero Brites
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração, visto que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura da
ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de
terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801512-42.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: João Romero Brites
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração, visto que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura da
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ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de
terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801514-12.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: João Romero Brites
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração, visto que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura da
ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de
terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento,
declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801521-04.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos
Autora: Lenita Romero
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração,
visto que a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na
propositura da ação, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante
com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia
ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC.
Processo 0801530-63.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Maria Félix Vieira Silva
ADV: FABRICIO FERNANDO GRAEBIN (OAB 23844/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801532-33.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Maria Félix Vieira Silva
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: FABRICIO FERNANDO GRAEBIN (OAB 23844/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
I No que concerne ao pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória, a prova a autorizar a medida deve ser inequívoca,
apta a evidenciar a probabilidade do direito. No caso em tela, tenho que a lide demanda dilação probatória, não se aferindo, ab
initio litis, a presença da verossimilhança do direito alegado, haja vista que a matéria demanda a produção de criteriosa prova,
não se podendo fiar simplesmente nos documentos acostados. Posto isso, não estando presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, INDEFIRO o pleito antecipatório. Intime-se a parte autora desta decisão.
Processo 0801547-02.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801548-84.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801549-69.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801550-54.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801551-39.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
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Autora: Ermenegilda Duarte
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801552-24.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Ermenegilda Duarte
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento
atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste
(ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança
local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801553-09.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Ermenegilda Duarte
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento
atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste
(ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança
local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801554-91.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801558-31.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Ermenegilda Duarte
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento
atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste
(ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança
local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801561-83.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801563-53.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Dominga Ayala
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento
atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste
(ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança
local, entre outros. Manifeste-se, ainda, acerca da certidão de f. 38, tudo sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art.
321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801565-23.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autor: Luiz Duram
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por
instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento
atualizado e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste
(ex. do proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança
local, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801571-30.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Ramona Romero
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: IOLANDA MICHELSEN PEREIRA (OAB 22603/MS)
ADV: NATALIA MICHELSEN PEREIRA (OAB 23302/MS)
Vistos. Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos nova procuração
por instrumento público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como que
a procuração anexa à inicial possui data longínqua, levando-se a questionar se persiste o interesse da parte na propositura
da ação, ou ratificá-la, ainda que por meio de procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos
termos do art. 595 do Código Civil, aqui aplicado por analogia, bem como documento atualizado e hábil a comprovar seu
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endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do proprietário), declaração
por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local, entre outros, sob pena de
indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
Processo 0801572-15.2020.8.12.0044 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Autora: Arcênia Gonsales
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos procuração por instrumento
público, visto que se trata de pessoa analfabetizada, conforme próprios documentos pessoais, bem como documento atualizado
e hábil a comprovar seu endereço residencial, podendo ser comprovante com nome de terceiro e declaração deste (ex. do
proprietário), declaração por instrumento público ou, caso resida em aldeia ou assentamento, declaração da liderança local,
entre outros, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Juizado Especial Adjunto de Sete Quedas
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0003/2021
Processo 0800189-02.2020.8.12.0044 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Reqte: Lacerda Advogadas Associadas S.s.
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
ADV: ADRIANA BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS)
Intimação sobre a transferência de fls. 110.
Processo 0800194-24.2020.8.12.0044 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Reqte: Lacerda Advogadas Associadas S.s.
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
ADV: ADRIANA BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS)
Intimação sobre a transferência de fls. 110.
Processo 0800198-61.2020.8.12.0044 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Reqte: Lacerda Advogadas Associadas S.s.
ADV: ADRIANA BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS)
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
Intimação sobre a transferência de fls. 113.
Processo 0800202-98.2020.8.12.0044 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Reqte: Lacerda Advogadas Associadas S.s.
ADV: RENATA BARBOSA LACERDA OLIVA (OAB 7402/MS)
ADV: ADRIANA BARBOSA LACERDA (OAB 10687/MS)
Intimação sobre a transferência de fls. 116.
Processo 0800348-76.2019.8.12.0044 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
Reqte: Adriana Rosemari Roman
ADV: JAQUELINE VILLA GWOZDZ RODRIGUES (OAB 11154/MS)
ADV: WILIMAR BENITES RODRIGUES (OAB 7642/MS)
Intimação sobre o pagamento de fls. 229/231 e para requerer o que entender de direito em 5 dias.
Processo 0800449-16.2019.8.12.0044 - Cumprimento de sentença - Cancelamento de vôo
Exectda: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca - Decolar.com Ltda.
ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/DF)
ADV: ALEXANDRE FREITAS SILVA (OAB 79829MG)
ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB 98709/SP)
Intimação do inteiro teor da decisão de fls. 326/328: “[...]. Por tal razão, indefiro o referido pleito e, por consequência,
homologo os cálculos trazidos pela parte autora às f. 318-320. Outrossim, quanto ao requerimento formulada pela ré Decolar a
fim de que somente a corré responda pelo saldo remanescente executado, extrai-se do título ora executado que a condenação
restou imposta de forma solidária, de modo que qualquer das executadas poderá ser compelida ao pagamento, na forma
do art. 275 do Código Civil, segundo o qual: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores,
parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados
solidariamente pelo resto.” Nessa ótica, também resta indeferido o pedido em espeque. No entanto, fica a ressalva de que a
condenação imposta pelo acórdão de f. 280-286 ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais deverá ser suportada
unicamente pela empresa que aviou o recurso inominado improvido, qual seja, a ré Decolar. Desse modo, o pleito formulado
pelos exequentes às f. 318-320 em sentido diverso dessa conclusão também fica rejeitado. Fixadas tais premissas, intimemse as empresas executadas, pela derradeira oportunidade, para efetuarem o pagamento dos valores indicados às f. 318-320
devidamente atualizados, dentro das respectivas responsabilidades (R$ 1.145,19 a serem arcados por ambas as executadas e
R$ 2.209,25 a serem pagos exclusivamente pela ré Decolar), sob pena de ultimação da penhora requerida pelos autores para
satisfação do débito apontado. [...]
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO MILTON ZANUTTO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSALETE BROGNOLI DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0004/2021
Processo 0100213-86.2011.8.12.0044 (044.11.100213-7) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra a
Flora
Autor: Ministério Público Estadual - Réu: J. R. Campanholi & Cia Ltda - ME e outros
ADV: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI (OAB 18845/MS)
Intimação do advogado do autor do fato para que fique ciente da sentença de extinção da punibilidade de fls. 565/568 e
manifeste-se no prazo legal.
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Sonora
Vara Única de Sonora
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0006/2021
Processo 0800214-79.2020.8.12.0055 - Procedimento Comum Cível - Investigação de Paternidade
Autor: A.D.T.
ADV: PEDRO RONNY ARGERIN (OAB 4883/MS)
Em que pese a parte autora tenha manifestado o desinteresse na realização de audiência de conciliação/mediação,
dispõe o art. 334, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil que a audiência não será realizada se ambas as partes
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Dessa forma, considerando que sequer houve a
angularização da relação processual com a respectiva citação da requerida, verifica-se que o pedido formulado pela parte
autora não comporta deferimento. Por consequência, determino a inclusão da presente demanda em pauta de audiência
de mediação/conciliação, cumprindo-se conforme determinado no despacho de f. 27-28. Às providências e intimações
necessárias. Cumpra-se.

Terenos
Vara Única de Terenos
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0016/2021
Processo 0000367-58.2009.8.12.0047 (047.09.000367-1) - Cumprimento de sentença - Incapacidade Laborativa
Permanente
Reqte: Airton Braga Pereira
ADV: GUILHERME FERREIRA DE BRITO (OAB 9982/MS)
ADV: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (OAB 10789/MS)
ADV: JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA (OAB 12045/MS)
ADV: RODRIGO LOUREIRO (OAB 13583/MS)
ADV: HENRIQUE DA SILVA LIMA (OAB 9979/MS)
Ante o exposto, estando satisfeita a obrigação nos autos, julgo resolvida a presente execução, o que faço com
fundamento no artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil relativo ao precatório de fls. 281/2. Expeçamse os competentes alvarás em nome dos credores, nos termos da decisão de fls. 266/7 e 301/2. PRIC. Oportunamente,
arquivem-se os autos.
Processo 0000469-94.2020.8.12.0047 (apensado ao Processo 0000418-83.2020.8.12.0047) - Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Cristiano Assis da Hora e outro
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (OAB 1A/MS)
ADV: EDERSON DA SILVA LOURENÇO (OAB 20420/MS)
Vistos. Verifico que a guia de execução penal de Cristiano Assis da hora foi devidamente distribuída em 8.1.2021,
às 18h08 e recebeu o n. 6000048-09.2021.8.12.0001. De forma que no momento do peticionamento de fls. 325/8, o qual
ocorreu em 8.1.2021, às 15h47, a guia não havia sido distribuído, gerando o peticionamento no bojo desta ação penal.
Entretanto, trata-se de matéia afeta ao juízo da execução, devendo o pedido de fls. 325/8 ser deduzido no bojo da guia
de execução penal n. 6000048-09.2021.8.12.0001 para que seja apreciado pelo juízo competente. Intime-se com urgência
o advogado subscritor do pedido de fls. 325/8 sobre o presente despacho para proceder conforme entender necessário.
Ciência ao MPE. No mais, certifique a serventia eventual decurso de prazo da intimação da sentença e eventual transito em
julgado, com as consequentes expedições necessárias. Às providências.
Processo 0000760-94.2020.8.12.0047 (apensado ao Processo 0000677-78.2020.8.12.0047) - Inquérito Policial Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado: Weverton Nunes de Oliveira
ADV: WALMIR DEBORTOLI (OAB 4941A/MS)
ADV: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA DEBORTOLI (OAB 14038/MS)
Intima-se do Despacho de f. 93/94: Dito isso, e em continuidade ao feito, DESIGNO o dia 25.2.2021, às 13h, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Processo 0800026-57.2013.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Olidio Romeiro Machado
ADV: EDVÂNIA ASSIS (OAB 292737/SP)
ADV: EVANDRO AKIRA IOSHIDA (OAB 14005B/MS)
Ante o exposto, estando satisfeita a obrigação nos autos, julgo resolvida a presente execução, o que faço com
fundamento no artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil. PRIC. Cumpridas as anotações, com as devidas
baixas e cobranças das custas devidas, arquivem-se os autos.
Processo 0800026-57.2013.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51)
Reqte: Olidio Romeiro Machado
ADV: EVANDRO AKIRA IOSHIDA (OAB 14005B/MS)
ADV: EDVÂNIA ASSIS (OAB 292737/SP)
Ante o exposto, estando satisfeita a obrigação nos autos, julgo resolvida a presente execução, o que faço com
fundamento no artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil. PRIC. Cumpridas as anotações, com as devidas
baixas e cobranças das custas devidas, arquivem-se os autos.
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Processo 0800030-31.2012.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Arrendamento Rural
Exectdo: Joel José da Silva
ADV: ADONIS CAMILO FROENER (OAB 5470B/MS)
ADV: SAMIR ISAIAS LARAN NEDEFF (OAB 81098/RS)
Manifeste-se o autor/exequente, acerca do AR negativo à pág. 162/, 164 e 166, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0800294-72.2017.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Autora: Elizene Xavier Rolim
ADV: JULIANE PENTEADO SANTANA (OAB 7734/MS)
ADV: CLELIA STEINLE DE CARVALHO (OAB 6624/MS)
ADV: ANDRÉA ALVES FERREIRA ROCHA (OAB 6916/MS)
Intimação das partes quanto ao teor da certidão de fl. 357, bem como para, caso queiram, manifestarem-se no prazo legal.
Processo 0800361-37.2017.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença
Exeqte: Darci Sandim de Rezende
ADV: RICARDO ALEXANDRE COTRIM DE REZENDE (OAB 16969/MS)
Manifeste-se o autor/exequente, acerca do AR negativo à pág. 75, no prazo de 05 (cinco) dias.
Processo 0800437-66.2014.8.12.0047 - Inventário - Inventário e Partilha
Invtante: Erondina Cristaldo de Oliveira
ADV: BRENO SANDIM COELHO (OAB 17255/MS)
ADV: MARCELO RADAELLI DA SILVA (OAB 6641B/MS)
Intimação das partes acerca da petição da Fazenda Pública Estadual (f. 140), para manifestação, em 05 (cinco) dias.
Processo 0800484-35.2017.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária
Exeqte: Dálvio Tschinkel - Exectdo: Banco Bradesco S/A - Réu: Jenner Ramão de Oliveira
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 7623A/MS)
ADV: JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL (OAB 10645/MS)
ADV: DÁLVIO TSCHINKEL (OAB 2039/MS)
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 15119A/MS)
Ante o exposto, estando satisfeita a obrigação nos autos, julgo resolvida a presente execução, o que faço com fundamento
no artigo 924, II, c/c artigo 925 do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. Expeça-se o necessário para efetivar
a transferência (fl. 167). PRIC. Cumpridas as anotações, com as devidas baixas e cobranças das custas devidas, arquivem-se
os autos.
Processo 0800520-43.2018.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito
Exeqte: Pedro Batista da Silva - Exectdo: Banco Pan S.A.
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Ante o exposto, estando satisfeita a obrigação nos autos, julgo resolvida a presente execução, o que faço com fundamento
no artigo 924, II c/c artigo 925 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário para o levantamento (fls. 275/6). Sem
custas nem honorários. PRIC. Cumpridas as anotações, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Processo 0800641-71.2018.8.12.0047 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Autor: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A
ADV: ELOI MARTINS RIBEIRO (OAB 13106/MT)
Através do presente ato, fica intimado o autor a manifestar-se sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 85/86,
no prazo legal.
Processo 0800680-34.2019.8.12.0047 - Cumprimento de sentença - Seguro DPVAT
Autor: Caio Roberto Moraes Coluti - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: ARTHUR ANDRADE FRANCISCO (OAB 16303/MS)
ADV: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO (OAB 15878/MS)
ADV: THAYLA JAMILLE PAES VILA (OAB 16317/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
Ante o exposto, estando satisfeita a obrigação nos autos, julgo resolvida a presente execução, o que faço com fundamento
no artigo 924, II, c/c artigo 925 do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. Expeça-se o necessário para efetivar
a transferência (fls. 204/5). PRIC. Cumpridas as anotações, com as devidas baixas e cobranças das custas devidas, arquivemse os autos.
Processo 0800965-90.2020.8.12.0047 - Mandado de Segurança Cível - Edital
Imptte: Viação Costa Castro Eireli
ADV: RAIANA SABRINA BARBOSA (OAB 21721/MS)
Vistos. Fl. 56: intime-se uma vez mais a parte Autora para os recolhimentos necessários, sob pena de extinção do feito. Às
providências., RECOLHAM-SE AS DIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DO ATO DE CITAÇÃO DOS
REQUERIDOS.
Processo 0801014-34.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação
Autor: Natalino Cordeiro da Costa
ADV: ALUÍZIO BORGES GOMES (OAB 16165/MS)
Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela pleiteada. DEIXO de designar audiência de conciliação, em
atenção à Recomendação do TJMS n. 1, de 24.5.2016. CITE-SE o requerido. Apresentada defesa, intime-se a parte autora para
no prazo de 15 (quinze) dias ofertar sua manifestação, observando os ditames do art. 350 e 351 do Código de Processo Civil
conforme o caso, indicando na oportunidade as provas que reputar necessárias para fazer frente ao fato extintivo, modificativo
ou impeditivo alegados pela parte ré. Após, à conclusão para julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355), julgamento
antecipado parcial do mérito (CPC, art. 356) ou ainda saneamento e organização do processo (CPC, art. 357). Concedo os
benefícios da justiça gratuita. Às providências e comunicações necessárias.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VALTER TADEU CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA SOUZA CINTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0017/2021
Processo 0800090-23.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Manoel Chaves - Réu: Banco Pan S.A.
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ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimem-se as partes acerca da juntada de ofício de fls. 206-211 dos autos.
Processo 0800145-71.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: E.L. - Réu: Banco Pan S.A.
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intime-se as partes acerca da juntada de ofício de f. 197 dos autos.
Processo 0800273-91.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Vanda Maria Carvalho dos Santos - Réu: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
Intimem-se as partes acerca da juntada de ofício de fls. 177-185 dos autos.
Processo 0800640-86.2018.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Rural (Art. 48/51)
Autora: Regina Lima da Silva
ADV: RAMONA RAMIREZ LOPES (OAB 14772/MS)
Intime-se a parte autora acerca da juntada de ofício de fls. 280-281 dos autos.
Processo 0800693-96.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Irene de Jesus - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Expediente: Diga a parte autora sobre a contestação, requerendo o que de direito para o regular prosseguimento do feito,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0800952-91.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Davi Luiz Barbosa Santos - Richard Gabriel de Almeida Serpa - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: MARCELLO JOSÉ ANDREETTA MENNA (OAB 19293/MS)
ADV: KLEYDSON GARCIA FEITOSA (OAB 21537/MS)
Expediente: Diga a parte autora sobre a contestação, requerendo o que de direito para o regular prosseguimento do feito,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Processo 0801622-66.2019.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Sebastião Gomes Gonçalves - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Intimem-se as partes acerca da juntada de ofício de fls. 259-260 dos autos.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VALTER TADEU CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA SOUZA CINTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2021
Processo 0800243-90.2019.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autora: Maria Bernadete Lopes - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: LUCIANA PAZ NANTES (OAB 14448/MS)
Intimem-se as partes acerca da juntada de manifestação do perito de fls. 298-299 - laudo complementar - dos autos.
Processo 0800247-93.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Tereza de Paula Bezerra - Réu: Banco Itaú Consignado S.A. e outro
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intimem-se as partes acerca da juntada de ofício de fls. 171-173 dos autos.
Processo 0800448-22.2019.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Seguro DPVAT
Autor: Maurício Ricardo - Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
ADV: WILSON ROBERTO VICTORIO DOS SANTOS (OAB 6726/MS)
ADV: KENNETH ROGÉRIO DOURADOS BRANDÃO (OAB 19313/MS)
Intimem-se as partes acerca da juntada de manifestação do perito de fls. 149-150 - laudo complementar - dos autos.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VALTER TADEU CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA SOUZA CINTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0800203-74.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Jovelina Martins - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB 14572/MS)
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ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Expeça-se novo ofício ao Banco do Brasil, consoante determinação de fls. 189/190, tendo em vista que os extratos da conta
corrente da parte autora não acompanharam o ofício de fls. 197. O prazo para resposta é de 15 dias, sob pena de responder por
crime de desobediência. Após, digam as partes. Às providências. Int.
Processo 0800239-19.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autora: Isabel da Silva Serpa - Réu: Banco Itaú Consignado S.A. e outro
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Fls. 267: expeça-se ofício ao Banco Bradesco (agência 1849 Terenos/MS), para que informe se, no mês de novembro/2017,
houve o crédito no valor de R$ 447,93, em conta de titularidade da parte autora. O prazo, para tanto, é de 15 dias, sob pena de
responder por crime de desobediência. Após, digam as partes. Às providências. Int.
Processo 0800277-31.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Reqte: Sara Pereira de Magalhães da Silva - Reqdo: Banco J. Safra S/A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Desta feita, expeça-se ofício ao Banco Bradesco, para que informe se, no mês de fevereiro/2014, houve o crédito no valor
de R$ 3.289,56, em conta de titularidade da parte autora. O prazo, para tanto, é de 15 dias, sob pena de responder por crime de
desobediência. Após, digam as partes. Às providências. Int.
Processo 0800484-30.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Pedro da Silva - Réu: Banco Cetelem S.A.
ADV: VÂNIA TEREZINHA DE FREITAS TOMAZELLI (OAB 8440/MS)
ADV: DENNER DE BARRROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 6835/MS)
ADV: THALLES HENRIQUE TOMAZELLI (OAB 16739/MS)
Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o efetivo desconto da prestação do financiamento, conforme consta da
inicial. É que, de acordo com o documento de fls. 36, os descontos teriam início em julho/2017 e o contrato foi excluído em
10/06/2017. O prazo, para tanto, é de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos.
Processo 0800557-02.2020.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Prestação de Serviços
Autora: Taina Corrêa Queiroz - Réu: Banco Safra S/A
ADV: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (OAB 18116/DF)
ADV: PRÉSLON BARROS MANZONI (OAB 18626/MS)
ADV: IGOR ZANONI DA SILVA (OAB 19601/MS)
ADV: DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO (OAB 20590/MS)
Vistos. Trata-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as condições da
ação. As partes são legítimas e estão representadas. Contestação sem preliminares e com documentos (fls. 46/65). Impugnação
(fls. 85/91). Não há nulidades para declarar. As demais questões ventiladas dizem respeito ao mérito da demanda e serão
analisadas em tempo oportuno. Dou o feito por saneado (art. 357 do CPC). Quanto aos fatos controversos, delimito a questão
sobre a qual recairá a atividade probatória como sendo: se houveram transações feitas pela requerente, nos termos do contrato,
e que não lhe foram repassadas, em razão de eventual bloqueio ocorrido. O ônus da prova caberá a cada parte na medida de
suas alegações. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da produção de novas provas ou para que digam se
concordam com o julgamento imediato da ação. Por fim, não havendo interesse na produção de outras provas, façam os autos
conclusos para sentença. Caso contrário, voltem conclusos para decisão. As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a presente decisão se tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).
Anote-se o sigilo nos documentos de fls. 57/65. Às providências e intimações necessárias.
Processo 0801632-13.2019.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Sebastião Gomes Gonçalves - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
Desta feita, expeça-se novo ofício ao Banco do Brasil, para que informe se, no mês de fevereiro/2015, houve o crédito
no valor de R$ 1.032,08, em conta de titularidade da parte autora (fls. 119). O prazo, para tanto, é de 15 dias, sob pena de
responder por crime de desobediência. Após, digam as partes. Às providências. Int.
Processo 0801634-80.2019.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Sebastião Gomes Gonçalves - Réu: Banco Itaú Consignado S.A.
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Desta feita, expeça-se novo ofício ao Banco do Brasil, para que informe se, no mês de outubro/2014, houve o crédito no
valor de R$ 249,16, em conta de titularidade da parte autora. O prazo, para tanto, é de 15 dias, sob pena de responder por crime
de desobediência. Após, digam as partes. Às providências. Int.
Processo 0801637-35.2019.8.12.0047 - Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Autor: Sebastião Gomes Gonçalves
ADV: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (OAB 13116/MS)
ADV: JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA (OAB 17288/MS)
ADV: ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 17429/MS)
ADV: NOGUEIRA & FERNANDES ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS (OAB 697/MS)
Desta feita, expeça-se novo ofício ao Banco do Brasil, agência 3497, para que informe se, no mês de outubro/2014, houve
o crédito no valor de R$ 149,92, em conta de titularidade da parte autora (nº 11310-7). O prazo, para tanto, é de 15 dias. Após,
digam as partes. Às providências. Int.
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Juizado Especial Adjunto de Terenos
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO VALTER TADEU CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA SOUZA CINTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0018/2021
Processo 0800012-29.2020.8.12.0047 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento
Autor: Suporte Empresa Simples de Crédito Ltda
ADV: LUESLEY REZENDE DE MATOS (OAB 22764/MS)
“ Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para comparecer à audiência de conciliação designada
para o dia 10/02/2021 as 13:30h. Ficando advertido o requerente de que a sua ausência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei 9.099/1995). A microempresa e a empresa
de pequeno porte, quando autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio
dirigente (Enunciado 141 - FONAJE).”
Processo 0800188-08.2020.8.12.0047 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Descontos dos benefícios
Reqte: L.C.S. - Reqdo: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Terenos Ms - Iapesem
ADV: ELOISIO MENDES DE ARAUJO (OAB 8978/MS)
ADV: RICARDO ALEXANDRE COTRIM DE REZENDE (OAB 16969/MS)
“ Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para comparecer à audiência de conciliação designada
para o dia 10/02/2021 as 13:45h. Ficando advertido o requerente de que a sua ausência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei 9.099/1995). A microempresa e a empresa
de pequeno porte, quando autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio
dirigente (Enunciado 141 - FONAJE).”
Processo 0800634-79.2018.8.12.0047 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios
Exeqte: Luiz Marcelo Claro Cupertino
ADV: RAFAEL CÂNDIA JOSÉ (OAB 23215/MS)
ADV: VITÓRIA FAVERÃO JUNQUEIRA DE ANDRADE (OAB 22810/MS)
Intimação das partes, por intermédio de seus advogados, para que compareça(m) na audiência de Instrução e Julgamento
designada para o dia 10.02.2021, às 14:30, devendo, caso queira, trazer suas provas e testemunhas, no máximo de três, ou
apresentar rol com antecedência de 05 dias. Advertências: Não comparecendo o demandado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. A ausência da parte autora
implicará na extinção do feito e em condenação em custas processuais.
Processo 0800673-08.2020.8.12.0047 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos
Reqte: Jaime de Santana Santos - Reqdo: Via Varejo S/A - Positivo Tecnologia S.A
ADV: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB 5871/MS)
ADV: RAMONA RAMIREZ LOPES (OAB 14772/MS)
ADV: FELIPE HASSON (OAB 42682/PR)
“ Intimação das partes, por intermédio de seus respectivos patronos, para comparecer à audiência de conciliação designada
para o dia 10/02/2021 as 13:00h. Ficando advertido o requerente de que a sua ausência implicará em extinção do feito e
condenação em custas (art. 51, I c/c §2º da Lei 9.099/1995); no caso do requerido, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei 9.099/1995). A microempresa e a empresa
de pequeno porte, quando autoras devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio
dirigente (Enunciado 141 - FONAJE).”
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO
JUIZ(A) DE DIREITO VALTER TADEU CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA APARECIDA SOUZA CINTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PARTES E ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0019/2021
Processo 0001206-34.2019.8.12.0047 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes
Reqte: Heronice da Silva - Reqdo: Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA - Banco Bradesco S/A
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 13043A/MS)
ADV: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB 15607A/MA)
Por este ato, ficam as partes intimadas acerca do teor da sentença de fl. 214-223. Juiz Leigo: “Diante do exposto, julgo
procedentes os pedidos formulados por Heronice da Silva em face de Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA, declarando a inexistência e inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 243,67, determinando a exclusão definitiva do
nome da parte Autora dos cadastros de restrição ao crédito. Assim, julgo procedente o pedido de indenização por danos morais,
nos termos da fundamentação supra, condenando a empresaRequerida Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser acrescido
de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo índice IGPM/FGV desde o arbitramento da sentença,
conforme Súmula 362 do STJ. Quanto ao Réu Banco Bradesco S/A, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pelo banco e, relativamente a este, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, por força do art. 485, VI, do CPC. Com isso
declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Deixo de condenar em custas processuais
e honorários advocatícios, posto incabíveis nesta fase processual, por imperativo do art. 55 da Lei 9.099/95. Por tal motivo, o
pedido de justiça gratuita deverá ser formulado e analisado por ocasião de eventual recurso à instância superior. Remeta-se
ao Juiz de Direito para homologação. Após publique-se, registre-se e intime-se. Juiz de Direito: “Nos termos do artigo 40 da
lei federal n. 9.099, HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo (fls. 214/22), a fim de que surta os devidos fins e efeitos
de direito. PRIC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte vencedora a respeito,
a fim de requerer eventual prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo qualquer manifestação sua tendente ao
cumprimento do julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXPEDIENTE DE CARTÓRIO
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
Central de Depoimento Especial de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
3ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos
1ª Vara de Família e Sucessões
2ª Vara de Família e Sucessões
3ª Vara de Família e Sucessões
4ª Vara de Família e Sucessões
5ª Vara de Família e Sucessões
6ª Vara de Família e Sucessões
1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
1ª Vara Cível de Competência Residual
2ª Vara Cível de Competência Residual
3ª Vara Cível de Competência Residual
4ª Vara Cível de Competência Residual
5ª Vara Cível de Competência Residual
6ª Vara Cível de Competência Residual
7ª Vara Cível de Competência Residual
8ª Vara Cível de Competência Residual
9ª Vara Cível de Competência Residual
10ª Vara Cível de Competência Residual
11ª Vara Cível de Competência Residual
12ª Vara Cível de Competência Residual
13ª Vara Cível de Competência Residual
14ª Vara Cível de Competência Residual
15ª Vara Cível de Competência Residual
16ª Vara Cível de Competência Residual
1ª Vara Bancária
2ª Vara Bancária
3ª Vara Bancária
1ª Vara do Tribunal do Júri
2ª Vara do Tribunal do Júri
Vara da Infância da Adolescência e do Idoso
Vara da Infância e da Adolescência
1ª Vara Criminal de Competência Residual
2ª Vara Criminal de Competência Residual
3ª Vara Criminal de Competência Residual
4ª Vara Criminal de Competência Residual
6ª Vara Criminal de Competência Residual
7ª Vara Criminal de Competência Especial
Vara de Execução Penal do Interior
Vara de Falências, Recuperações, Insolvências e cumprimento de Cartas Precatórias Cíveis em geral
Vara Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Vara Execução Fiscal Municipal
Direção dos Juizados da Capital
Juizado Especial da Fazenda Pública
9ª Vara do Juizado Especial - Trânsito
1ª Vara do Juizado Especial
2ª Vara do Juizado Especial
3ª Vara do Juizado Especial
5ª Vara do Juizado Especial
7ª Vara do Juizado Especial
10ª Vara do Juizado Especial
11ª Vara do Juizado Especial
Vara da Justiça Militar Estadual
1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos
1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
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Corumbá
1ª Vara Cível de Corumbá
2ª Vara Cível de Corumbá
3ª Vara Cível de Corumbá
1ª Vara Criminal de Corumbá
2ª Vara Criminal de Corumbá
Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Corumbá
Juizado Especial Adjunto Cível de Corumbá
Dourados
1ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
2ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
2ª Vara Cível de Dourados
3ª Vara Cível de Dourados
4ª Vara Cível de Dourados
5ª Vara Cível de Dourados
6ª Vara Cível de Dourados
8ª Vara Cível de Dourados
1ª Vara Criminal de Dourados
2ª Vara Criminal de Dourados
3ª Vara Criminal de Dourados
4ª Vara Criminal de Dourados
Vara da Infância e Adolescência de Dourados
1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Dourados
2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Dourados
Três Lagoas
1ª Vara Cível de Três Lagoas
2ª Vara Cível de Três Lagoas
3ª Vara Cível de Três Lagoas
4ª Vara Civel de Três Lagoas
1ª Vara Criminal de Três Lagoas
2ª Vara Criminal de Três Lagoas
3ª Vara Criminal de Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas
1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Três Lagoas
COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA
Amambai
1ª Vara de Amambai
2ª Vara de Amambai
Juizado Especial Adjunto de Amambai
Aquidauana
Direção de Aquidauana
1ª Vara Cível de Aquidauana
2ª Vara Cível de Aquidauana
Vara Criminal - Infância e Juventude de Aquidauana
Aparecida do Taboado
1ª Vara de Aparecida do Taboado
2ª Vara de Aparecida do Taboado
Juizado Especial Adjunto de Aparecida do Taboado
Bataguassu
1ª Vara de Bataguassu
2ª Vara de Bataguassu
Juizado Especial Adjunto de Bataguassu
Bela Vista
1ª Vara de Bela Vista
Bonito
1ª Vara de Bonito
2ª Vara de Bonito
Juizado Especial Adjunto de Bonito
Caarapó
1ª Vara de Caarapó
2ª Vara de Caarapó
Camapuã
1ª Vara de Camapuã
2ª Vara de Camapuã
Juizado Especial Adjunto de Camapuã
Cassilândia
1ª Vara de Cassilândia
2ª Vara de Cassilândia
Juizado Especial Adjunto de Cassilândia
Chapadão do Sul
1ª Vara de Chapadão do Sul
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2ª Vara de Chapadão do Sul
Juizado Especial Adjunto de Chapadão do Sul
Costa Rica
1ª Vara de Costa Rica
2ª Vara de Costa Rica
Juizado Especial Adjunto de Costa Rica
Coxim
1ª Vara de Coxim
2ª Vara de Coxim
Vara Criminal - Infância e Juventude de Coxim
Juizado Especial Adjunto Civel de Coxim
Fátima do Sul
1ª Vara de Fátima do Sul
2ª Vara de Fátima do Sul
Juizado Especial Adjunto de Fátima do Sul
Iguatemi
Vara Única de Iguatemi
Itaporã
Direção de Itaporã
Vara Única de Itaporã
Juizado Especial Adjunto de Itaporã
Ivinhema
1ª Vara de Ivinhema
2ª Vara de Ivinhema
Juizado Especial Adjunto de Ivinhema
Jardim
1ª Vara de Jardim
2ª Vara de Jardim
Juizado Especial Adjunto de Jardim
Maracaju
1ª Vara de Maracaju
2ª Vara de Maracaju
Miranda
1ª Vara de Miranda
2ª Vara de Miranda
Juizado Especial Adjunto de Miranda
Mundo Novo
Direção de Mundo Novo
1ª Vara de Mundo Novo
2ª Vara de Mundo Novo
Juizado Especial Adjunto de Mundo Novo
Naviraí
1ª Vara de Naviraí
2ª Vara de Naviraí
2ª Vara Criminal de Naviraí
Juizado Especial Adjunto Cível de Naviraí
Nova Alvorada do Sul
Vara Única de Nova Alvorada do Sul
Juizado Especial Adjunto de Nova Alvorada do Sul
Nova Andradina
1ª Vara Cível de Nova Andradina
2ª Vara Cível de Nova Andradina
3ª Vara Cível de Nova Andradina
Vara Criminal de Nova Andradina
Juizado Especial Adjunto Cível de Nova Andradina
Paranaíba
1ª Vara Cível de Paranaíba
2ª Vara Cível de Paranaíba
Juizado Especial Adjunto Cível de Paranaíba
Ponta Porã
1ª Vara Cível de Ponta Porã
2ª Vara Cível de Ponta Porã
3ª Vara Cível de Ponta Porã
1ª Vara Criminal de Ponta Porã
2ª Vara Criminal de Ponta Porã
Juizado Especial Adjunto Cível de Ponta Porã
Ribas do Rio Pardo
Vara Única de Ribas do Rio Pardo
Rio Brilhante
Vara Cível de Rio Brilhante
Juizado Especial Adjunto de Rio Brilhante
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São Gabriel do Oeste
1ª Vara de São Gabriel do Oeste
2ª Vara de São Gabriel do Oeste
Juizado Especial Adjunto de São Gabriel do Oeste
Sidrolândia
1ª Vara Cível de Sidrolândia
2ª Vara Cível de Sidrolândia
Vara Criminal de Sidrolândia
Juizado Especial Adjunto de Sidrolândia
COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA
Água Clara
Vara Única de Água Clara
Anastácio
Vara Única de Anastácio
Anaurilândia
Direção de Anaurilândia
Vara Única de Anaurilândia
Angélica
Vara Única de Angélica
Bandeirantes
Vara Única de Bandeirantes
Batayaporã
Vara Única de Batayporã
Juizado Especial Adjunto de Batayporã
Brasilândia
Vara Única de Brasilândia
Coronel Sapucaia
Vara Única de Coronel Sapucaia
Deodápolis
Vara Única de Deodápolis
Dois Irmãos do Buriti
Vara Única de Dois Irmãos do Buriti
Juizado Especial Adjunto de Dois Irmãos do Buriti
Eldorado
Vara Única de Eldorado
Juizado Especial Adjunto de Eldorado
Glória de Dourados
Vara Única de Glória de Dourados
Juizado Especial Adjunto de Glória de Dourados
Inocência
Vara Única de Inocência
Itaquiraí
Vara Única de Itaquiraí
Nioaque
Vara Única de Nioaque
Pedro Gomes
Vara Única de Pedro Gomes
Porto Murtinho
Vara Única de Porto Murtinho
Rio Negro
Vara Única de Rio Negro
Juizado Especial Adjunto de Rio Negro
Rio Verde de Mato Grosso
Vara Única de Rio Verde de Mato Grosso
Juizado Especial Adjunto de Rio Verde de Mato Grosso
Sete Quedas
Vara Única de Sete Quedas
Juizado Especial Adjunto de Sete Quedas
Sonora
Vara Única de Sonora
Terenos
Vara Única de Terenos
Juizado Especial Adjunto de Terenos
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAIS
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
Campo Grande
1ª Vara de Família e Sucessões
Edital de notificação para conhecimento de terceiros, prazo de 30 (trinta) dias
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul,na forma da Lei, etc...
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito, foram
processados regularmente, a requerimento de Hildebrando Antonini e Nilza Dias Pimentel Brandão, os autos de Interdição
tendo como assunto principal Levantamento, feito nº 0841029-23.2019.8.12.0001, aforada por Hildebrando Antonini e Nilza
Dias Pimentel Brandão, havendo sido decretada o Levantamento da Interdição de Hildebrando Antonini, por sentença
proferida neste Juízo, em data de 30/09/2020, cessando a causa que a determinou nos termos do artigo 756, do Código de
Processo Civil, declarando-o absolutamente capaz de exercer os atos da vida civil, revogando a nomeação do curador NILZA
DIAS PIMENTEL BRANDÃO. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Rafaely Mendoza Tobias,
Estagiária, o digitei, e eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi eo assinei digitalmente. Campo Grande (MS),
17 de novembro de 2020.
(1ª P 18.12.2020, 2ª P 07.01 e 3ª P 18.01.2021)

Edital para citação de herdeiros incertos e desconhecidos, prazo: 30 dias.
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na Forma da Lei etc.
Faz saber, a todos que o presente Edital o virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo 1ª Vara de Família
e Sucessões, tramitam os autos de Inventário sob o nº 0806412-03.2020.8.12.0001, em que figura como Inventariado – Tomio
Itizyo Masani, como Inventariante – Carmen Tieko Massani Romero e herdeiros – Carmen Tieko Massani Romero, Celso
Kiyohiro Massani e Moacir Haruo Massani, onde foi deferido a expedição deste edital a fim de CITAR os interessados incertos e
desconhecidos, para que tomem ciência da presente ação e, querendo, habilitem-se nos autos, sob as penas da lei, no prazo de
15(quinze) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz que
se expedisse o presente edital, na forma do art. 626, §1º c/c art. 259, III do CPC, que será publicado na forma da lei, obedecido
o prazo legal. O prazo para apresentarem manifestação começará a fluir da data do término do prazo do presente edital. Eu,
Rafaely Mendoza Tobias, Estagiária, digitei o presente. E eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi.
Campo Grande, MS, 20 de outubro de 2020.

Edital para citação de herdeiros incertos e desconhecidos, prazo: 30 dias.
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na Forma da Lei etc.
Faz saber, a todos que o presente Edital o virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo 1ª Vara de Família
e Sucessões, tramitam os autos de Inventário sob o nº 0810933-88.2020.8.12.0001, em que figura como Inventariado – José
Carlos Felix de Barros, como Inventariante – Eleuteria Gonçalves de Barros e Herdeiros – André Gonçalves de Barros, Antonio
Carlos Goncalves de Barros, Eleuteria Gonçalves de Barros, Paulo Marcos Gonçalves de Barros, Rossana Gonçalves de
Barros, Sandra Gonçalves de Barros e Vânia Gonçalves de Barros, onde foi deferido a expedição deste edital a fim de CITAR os
interessados incertos e desconhecidos, para que tomem ciência da presente ação e, querendo, habilitem-se nos autos, sob as
penas da lei, no prazo de 15(quinze) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, na forma do art. 626, §1º c/c art. 259, III do CPC, que será publicado
na forma da lei, obedecido o prazo legal. O prazo para apresentarem manifestação começará a fluir da data do término do
prazo do presente edital. Eu, Rafaely Mendoza Tobias, Estagiária, digitei o presente. E eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de
Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande, MS, 17 de setembro de 2020.

Edital para citação de herdeiros incertos e desconhecidos, prazo: 30 dias.
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na Forma da Lei etc.
Faz saber, a todos que o presente Edital o virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo 1ª Vara de Família e
Sucessões, tramitam os autos de Inventário sob o nº 0818309-28.2020.8.12.0001, em que figura como Inventariada – Esmeralda
de Alencar Santos, como Inventariante – Edilson de Alencar Santos e Herdeiros – Antônio de Alencar Santos, Aparecida de
Alencar Santos, Donizete de Alencar Santos, Edilson de Alencar Santos, Francisco de Alencar Santos, Maria Alencar Santos e
Vilany de Alencar Santos, onde foi deferido a expedição deste edital a fim de CITAR os interessados incertos e desconhecidos,
para que tomem ciência da presente ação e, querendo, habilitem-se nos autos, sob as penas da lei, no prazo de 15(quinze) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse o
presente edital, na forma do art. 626, §1º c/c art. 259, III do CPC, que será publicado na forma da lei, obedecido o prazo legal. O
prazo para apresentarem manifestação começará a fluir da data do término do prazo do presente edital. Eu, Rafaely Mendoza
Tobias, Estagiária, digitei o presente. E eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande,
MS, 20 de outubro de 2020.
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Edital para citação de herdeiros incertos e desconhecidos, prazo: 30 dias.
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na Forma da Lei etc.
Faz saber, a todos que o presente Edital o virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo 1ª Vara de Família
e Sucessões, tramitam os autos de Inventário sob o nº 0824087-47.2018.8.12.0001, em que figura como Inventariado – Ilson
Martins Figueiredo, e como Inventariante – Maria José de Santana Figueiredo e Herdeiros – Maria José de Santana Figueiredo,
Palloma de Santana Figueiredo, Patrícia Santana de Figueiredo, Priscila de Santana Figueiredo Vilela e Wesley Mourão Martins,
onde foi deferido a expedição deste edital a fim de CITAR os interessados incertos e desconhecidos, para que tomem ciência
da presente ação e, querendo, habilitem-se nos autos, sob as penas da lei, no prazo de 15(quinze) dias. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, na forma
do art. 626, §1º c/c art. 259, III do CPC, que será publicado na forma da lei, obedecido o prazo legal. O prazo para apresentarem
manifestação começará a fluir da data do término do prazo do presente edital. Eu, Rafaely Mendoza Tobias, Estagiária, digitei o
presente. E eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande, MS, 20 de novembro de 2020.

Edital de Notificação para conhecimento de terceiros, prazo de 30 (trinta) dias
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito, foram processados
regularmente, a requerimento de Rosana de Oliveira Vargas da Silva, os autos de Interdição tendo como assunto principal
Nomeação, distribuído com nº 0826264-47.2019.8.12.0001, requerendo a interdição de Alisson Vargas da Silva, havendo sido
decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 16/10/2020, ato pelo qual foi nomeada curadora
a pessoa de Rosana de Oliveira Vargas da Silva, que aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no
exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Victoria Sales Nicolau, Estagiária,
o digitei, e eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e o assinei digitalmente. Campo Grande - MS, 09 de
novembro de 2020.
(1ª P 18.01, 2ª P 28.01 e 3ª P 08.02)

Edital de Notificação para conhecimento de terceiros, prazo de 30 (trinta) dias
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito, foram processados
regularmente, a requerimento de Waldemar Neri de Oliveira, os autos de Tutela e Curatela - Nomeação tendo como assunto
principal Tutela e Curatela, distribuído com nº 0835575-96.2018.8.12.0001, requerendo a interdição de Teresa de Oliveira
Gonçalves Neri, havendo sido decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 13/07/2020, ato
pelo qual foi nomeado(a) curador(a) a pessoa de Waldemar Neri de Oliveira, que aceitando a incumbência, prestou o devido
compromisso e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Rafaely
Mendoza Tobias, Estagiária, o digitei, e eu, Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e o assinei digitalmente.
Campo Grande - MS, 11 de novembro de 2020.
(1ª P 18.01, 2ª P 28.01 e 3ª P 08.02)

Edital de Notificação para conhecimento de terceiros, prazo de 30 (trinta) dias
A Dra. Saskia Elisabeth Schwanz, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito, foram processados
regularmente, a requerimento de Rosa Martins de Oliveira, os autos de Interdição tendo como assunto principal Nomeação,
distribuído com nº 0811789-52.2020.8.12.0001, requerendo a interdição de Manoel Martins de Oliveira, havendo sido decretada
a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 27/11/2020, ato pelo qual foi nomeada curadora a pessoa
de Rosa Martins de Oliveira, que aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Vânia da Silva, Estagiária, o digitei, e eu, Silmara Kley de
Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e o assinei digitalmente. Campo Grande - MS, 10 de dezembro de 2020.
(1ª P 18.01, 2ª P 28.01 e 3ª P 08.02)

2ª Vara de Família e Sucessões
Edital de notificação para conhecimento de terceiros
Paulo Henrique Pereira, Juiz de Direito em Substituição Legal da 2ª Vara de Família e Sucessões, desta comarca de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 2ª
Vara de Família e Sucessões localizada na Rua da Paz, 14, 2º andar - Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone:
67-3317-3516, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfamdigital@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição código 081852234.2020.8.12.0001, que Luiz Gomes Cabral e outro move em face de Luiz Carlos Marques Cabral, onde foi decretada a interdição
de Luiz Carlos Marques Cabral, sendo-lhe nomeados curadores os requerentes Luiz Gomes Cabral e Corina Marques Cabral.
O interdito não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente que será publicado e fixado na forma da
lei. Comarca de Campo Grande-MS aos 17 de novembro de 2020.Cumpra-se. Eu Luana Mayumi Arakaki, Analista Judiciário o
digitei. Eu Antonio Marcos Mota Vieira Chefe de Cartório o conferi e assino por certificado digital e determinação judicial.
(1ª P 16/12/2020; 2ª P 07/01 e 3ª P 18/01/2021)
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Edital de notificação para conhecimento de terceiros
Cíntia Xavier Letteriello, Juíza de Direito, da 2ª Vara de Família e Sucessões, desta comarca de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 2ª
Vara de Família e Sucessões localizada na Rua da Paz, 14, 2º andar - Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002-919,
Fone: 67-3317-3516, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfamdigital@tjms.jus.br, tramitam os autos de Curatela código 081811880.2020.8.12.0001, que Ilma Saraiva Delmondes Rondon move em face de Késia Delmondes Rondon, onde foi decretada a
interdição de Késia Delmondes Rondon, CPF: 006.530.931-60, RG: 2602846, sendo-lhe nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente
Ilma Saraiva Delmondes Rondon. O(a) interdito(a) não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente
que será publicado e fixado na forma da lei. Comarca de Campo Grande-MS aos 08 de dezembro de 2020.Cumpra-se. Eu
Francieli Aparecida Rodrigues, Analista Judiciário o digitei. Eu Antonio Marcos Mota Vieira Chefe de Cartório o conferi e assino
por certificado digital e determinação judicial.
(1ª P 16/12/2020; 2ª P 07/01 e 3ª P 18/01/2021)

Edital de notificação para conhecimento de terceiros
Cíntia Xavier Letteriello, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, desta comarca de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 2ª
Vara de Família e Sucessões localizada na Rua da Paz, 14, 2º andar - Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone:
67-3317-3516, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfamdigital@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição código 083766662.2018.8.12.0001, que Alexsandro dos Santos Oliveira move em face de Valtemir Rodrigues Santos, onde foi decretada
a interdição de Valtemir Rodrigues Santos, CPF: 403.402.601-49, RG: 355.279, sendo-lhe nomeado Curador o requerente
ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, RG 763.423 SSP-MS. O interdito não tem condições de exercer pessoalmente os atos
da vida civil. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou a MM. Juíza que se
expedisse o presente que será publicado e fixado na forma da lei. Comarca de Campo Grande-MS aos 08 de dezembro de 2020.
Cumpra-se. Eu Luana Mayumi Arakaki, Analista Judiciário o digitei. Eu Antonio Marcos Mota Vieira Chefe de Cartório o conferi e
assino por certificado digital e determinação judicial.
(1ª P 16/12/2020; 2ª P 07/01 e 3ª P 18/01/2021)

4ª Vara de Família e Sucessões
Edital de notificação para conhecimento de terceiros, prazo de 30 (trinta) dias
A Dra. Luciane Buriasco Isquerdo, Juíza de Direito em substituição legal da 4ª Vara de Família e Sucessões da comarca de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito, foram processados
regularmente, a requerimento de Camila Ferreira Mendes Farias, RG , os autos de Interdição tendo como assunto principal
Nomeação, distribuído com nº 0837312-03.2019.8.12.0001, requerendo a interdição de José Ferreira da Silva, havendo sido
decretada a medida postulada, por sentença proferida neste Juízo, em data de 31/08/2020, ato pelo qual foi nomeada curadora
a pessoa de Camila Ferreira Mendes Farias, que aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício
do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Clara Martins Cerci, Estagiária, o digitei, e eu,
Silmara Kley de Oliveira, Chefe de Cartório, o conferi e o assinei digitalmente. Campo Grande - MS, 30 de novembro de 2020.
(1ª P 14.12, 2ª P 07.01.21 e 3ª P 18.01)

Edital de citação: 20 dias.
A Dra. Larissa Castilho da Silva Farias, Juiz(a) de Direito, da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc.
Faz saber a Ricardo Lisboa dos Santos, a(o) qual(is) se encontra(m) em local incerto ou não sabido que, neste Juízo de
Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões, situado na Rua da Paz, 14, tramitam os autos da Ação de Procedimento Comum
Cível tendo como assunto principal Guarda, sob nº 0841458-87.2019.8.12.0001 em que figuram como requerente P. R. e
requerido Ricardo Lisboa dos Santos. Assim, fica o mesmo citado para responder à ação, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ALIMENTOS PROVISÓRIOS: foram fixados alimentos provisórios em favor
da menor R. A. R. Dos S. no importe de 30% do salário mínimo mensal, que deverão ser entregues à requerente, mãe da menor,
mediante depósito na conta-corrente indicada pelo representante legal do menor ou recibo, até o dia 10 de cada mês, a partir
da citação. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 344 do CPC/2015). OBSERVAÇÃO: Decorrido o prazo, sem manifestação, fica já
nomeado curador Especial (art. 72, inciso II do Código de Processo Civil de 2015), na pessoa do Dr. Defensor Público com
tal atribuição junto a esta vara. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Márcia Gomes Lopes,
Analista Judiciário o digitei, e eu, Amanda Couto Martinez Valério, Chefe de Cartório, o conferi e o assinei digitalmente. Campo
Grande (MS), 13 de janeiro de 2021.

Edital para citação de herdeiros incertos e desconhecidos, prazo: 30 dias.
A Dra. Larissa Castilho da Silva Farias, Juiz(a) de Direito da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na Forma da Lei etc.
Faz saber, a todos que o presente Edital o virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo 4ª Vara de Família
e Sucessões, tramitam os autos de Inventário sob o nº 0811053-34.2020.8.12.0001, em que figura como Inventariado – João
Pedro de Souza Silva e outro, e como Inventariante – João Gonçalves da Silva, onde foi deferido a expedição deste edital a
fim de CITAR os interessados incertos e desconhecidos, para que tomem ciência da presente ação e, querendo, habilitem-se
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nos autos, sob as penas da lei, no prazo de 15(quinze) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse o presente edital, na forma do art. 626, §1º c/c art. 259, III do CPC,
que será publicado na forma da lei, obedecido o prazo legal. O prazo para apresentarem manifestação começará a fluir da data
do término do prazo do presente edital. Eu, Márcia Gomes LopesAnalista Judiciário digitei o presente. E eu, Amanda Couto
Martinez Valério, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande, MS, 12 de janeiro de 2021.

5ª Vara de Família e Sucessões
Prazo: 30 dias
Luciane Buriasco Isquerdo, Juíza de Direito da 5ª Vara de Família e Sucessões, da Comarca de Campo Grande, (MS), na
forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 5ª Vara
de Família e Sucessões, localizada na Rua da Paz, 14, 2º andar – Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Campo
Grande-MS Fone: 3317-3517 - E-mail: cgr-vsuces@tjms.jus.br, tramitam os autos de Tutela e Curatela - Nomeação, autos n.
0808197-34.2019.8.12.0001, que Fernando Silva Rocha move em face de Judite Florinda da Silva, em que foi DECRETADA A
INTERDIÇÃO de Judite Florinda da Silva, sendo-lhe nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente Fernando Silva Rocha. A interdita
é portadora de Tetraplegia por Mielopatia Cervical e não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o
presente, que será publicado e fixado na forma da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, dado
e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 26 de outubro de 2020. Eu, Sérgio Macan, Analista Judiciário,
digitei-o.
(1ª P 14.12, 2ª P 07.01.21 e 3ª P 18.01)

6ª Vara de Família e Sucessões
Prazo: 30.
Alexandre Tsuyoshi Ito, Juiz de Direito da 6ª Vara de Família e Sucessões, da Comarca de Campo Grande, (MS), na forma
da lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório
da 6ª Vara de Família e Sucessões, localizada na Rua da Paz, 14, 2º Andar – Bloco II, Jardim dos Estados - CEP 79002919, Campo Grande-MS, Fone: 3317-3517 - E-mail: cgr-vsuces@tjms.jus.br, tramitam os autos de Curatela, autos n. 083869091.2019.8.12.0001, que Rosimar Rodrigues de Oliveira move em face de Maria Carmosa de Araujo, em que foi DECRETADA A
INTERDIÇÃO de Maria Carmosa de Araujo, sendo-lhe nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente Rosimar Rodrigues de Oliveira.
O(a) interdito(a) é portador(a) de doença mental (Alzheimer) e não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida
civil. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se
expedisse o presente, que será publicado e fixado na forma da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e
terceiros, Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 15 de outubro de 2020. Eu, Sérgio Macan,
Analista Judiciário, digitei-o.
(1ª P 14.12, 2ª P 07.01.21 e 3ª P 18.01)

4ª Vara Cível de Campo Grande
Edital de citação de Gerson Souza Cunha, prazo: 30 dias
Vania de Paula Arantes, Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 4ª Vara
Cível, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 2º andar - Bloco I – CEP 79002-919, Fone: 3317-3362, Campo
Grande-MS - E-mail: cgr-4vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Monitória, autuados sob o n° 0824178-40.2018.8.12.0001 ,
que Cometa Campo Grande Comércio de Motos Ltda move contra Gerson Souza Cunha, nos quais foi deferida a expedição
deste edital para citar GERSON SOUZA CUNHA, Brasileiro, CPF 490.266.311-20, mãe Maria Lourdes Souza Cunha, Nascido/
Nascida 30/10/1979, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial,
a seguir transcrita (resumida): “A autora vendeu para o requerido, na data de 14.09.2017, uma motocicleta Marca Honda,
Modelo XRE/XRE300 STD, cor preta, ano/modelo de fabricação 2017/2017, chassi n. 9C2ND1110HR008604, no valor de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), divido em 06 (seis) parcelas, por meio de cheques sendo a primeira parcela do montante no
valor de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais) e as outras 05 (cinco) de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
cada, conforme se verifica da nota fiscal nº. 141130. O requerido efetuou apenas a primeira parcela, correspondente ao valor
de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais) e a última, correspondente ao valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
reais), estando inadimplente com 04 (quatro) parcelas, que totalizam R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), buscando na
presente ação o recebimento destas”, e para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital,
pague a importância de R$ 2.463,58, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o
valor atribuído à causa; 1) o requerimento do parcelamento nos termos do art. 701, § 5º do CPC; 2) a oposição de embargos
que serão processados nestes autos e independem de prévia segurança do juízo. Em caso de não pagamento do débito,
não oposição ou rejeição dos embargos, o mandado inicial converter-se-á em Título Executivo Judicial independentemente de
qualquer formalidade e o processo passará para fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 701, §2°, do CPC. E,
para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Marília Fernanda Vicente Américo, Analista
Judiciário, digitei, e eu, Denise da Silva Maia, Chefe de Cartório em substituição legal, conferi e subscrevi.
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Edital de intimação de Emerson Cordeiro de Oliveira, prazo: 30 dias.
Vania de Paula Arantes, Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 4ª Vara
Cível, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 2º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3362, Campo
Grande-MS – E-mail: cgr-4vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Cumprimento de sentença, autuados sob o n° 084055477.2013.8.12.0001, que Rochester Eric Lopes Moura Pereira e outro move contra Emerson Cordeiro de Oliveira, nos quais foi
deferida a expedição deste edital para intimar EMERSON CORDEIRO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Administrador, RG
958359, CPF 848.417.451-49, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para cumprimento da sentença, no prazo de 15
dias, que consiste na obrigação de efetuar o pagamento do débito no montante de R$ 12.190,97(doze mil, cento e noventa reais
e noventa e sete centavos), atualizado até 13/11/2020, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia
da dívida. Fica, ainda, advertido de que, não o fazendo, o débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado
de 10%, como determina o artigo 523, §1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 07
de janeiro de 2021. Eu, Vanessa da Rosa Nunes, Analista Judiciário, digitei. Eu, Denise da Silva Maia, Chefe de Cartório em
Substituição, conferi e subscrevi.

5ª Vara Cível de Campo Grande
Edital de citação
Edital de citação de JOSÉ ALES MERES, prazo: 20 dias.
Wilson Leite Corrêa, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 5ª Vara
Cível, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 2º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo
Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Usucapião, autuados sob o n° 0830285-76.2013.8.12.0001,
que MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS e outro move contra JOSÉ ALES MERES, nos quais foi deferida a expedição
deste edital para citar JOSÉ ALES MERES, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, CPF 104.675.561-72, que encontra(m)-se em
lugar incerto e não sabido, que fique(m) ciente(s) de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita para, caso queira(m),
responder a ação no prazo de 15 dias contados do transcurso do prazo deste edital. “adquiriram no ano de 2007 a posse mansa
e pacífica do lote de terreno sob n° 16 (dezesseis) da quadra 137 (cento e trinta e sete) do bairro Jardim Noroeste, nesta cidade,
matriculado no livro n° 2, sob n° 63.179, ficha 01 no cartório do 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição”.
Advertências: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial (art. 344 do CPC). Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para
que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Maico Alves da Silva, Analista Judiciário, digitei. Eu,
Guilherme Rodrigues Barbosa Santana, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

8ª Vara Cível de Campo Grande
Edital de intimação da penhora
Edital de intimação de Alice Vieira Gomes Tanus, brasileira, solteira, RG 5820000, CPF 962.058.811-87, prazo: 15
(quinze) dias.
Mauro Nering Karloh, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 8ª Vara Cível,
situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Cumprimento de sentença, autuados sob o n° 0061179-73.2010.8.12.0001,
que Adetina Lourenço da Silva move contra Alice Vieira Gomes Tanus, nos quais foi deferida a expedição deste edital para
intimar ALICE VIEIRA GOMES TANUS, brasileira, solteira, RG 5820000, CPF 962.058.811-87, que se encontra(m) em lugar
incerto e não sabido, da penhora realizada nos autos em epigrafe via SISBAJUD em conta bancária de titularidade da requerida,
sobre o valor de R$ 1.001,77, da Caixa Econômica Federal, cientificando-lhe que tem o prazo de 05 (cinco) dias para alegar e
comprovar eventual impenhorabilidade, ou qualquer outra irregularidade no ato, sob pena de preclusão, nos termos do artigo
854, §§ 3.º e 5.º, do Código de Processo Civil. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital afixado no átrio
do Fórum e, na forma da Lei, publicado. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 14 de dezembro
de 2020. Eu, Andréia de Almeida Guandalim, Analista Judiciário, digitei-o. Eu, Edna Yoshico Asato Kanasiro, Chefe de Cartório,
conferi-o e o subscrevi.

2ª Vara do Tribunal do Júri
Edital de intimação do réu Darci Landim para julgamento, prazo: 10 dias.
Carlos Alberto Garcete de Almeida, Juiz de Direito em substituição legal, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber que, neste Juízo de Direito, da 2ª Vara do Tribunal do Júri com endereço à rua Rua da Paz, 14, tramita o
processo nº 0004908-30.1999.8.12.0001, que o Ministério Público Estadual move contra réu Darci Landim, RG 43984160, CPF
619.986.219-87, pai Serafim Crescencio Landim, mãe Leopoldina da Luz, nascido em 10/10/1963, natural de Francisco Beltrao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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- PR, atualmente em local incerto e não sabido. Assim, fica este intimado a comparecer perante o Juízo da 2ª Vara do Tribunal
do Júri, sito à Rua da Paz, nº 14, Centro, nesta, Plenário do Tribunal do Júri, no dia 03 de fevereiro de 2021, às 07h30min,
oportunidade em que será submetido a julgamento. Foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na sede
deste Juízo. Eu, Gabriela Lima Vargas, Analista Judiciário o digitei. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Aluízio Pereira
dos Santos - Juiz de Direito.

Edital de intimação do réu Jean Pierre Santuches para julgamento, prazo: 10 dias.
Carlos Alberto Garcete, Juiz de Direito em substituição legal, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber que, neste Juízo de Direito, da 2ª Vara do Tribunal do Júri com endereço à rua Rua da Paz, 14, tramita o
processo nº 0044549-63.2015.8.12.0001, que o Ministério Público Estadual move contra réu Jean Pierre Santuches, nascido
aos 17/06/1988, em Antonio João/MS, portador do RG n.º 1738159-SSP/MS e inscrito no CPF n.º 033.645.651-47, filho de
Luzmarina Santuches, atualmente em local incerto e não sabido. Assim, fica este intimado a comparecer perante o Juízo da 2ª
Vara do Tribunal do Júri, sito à Rua da Paz, nº 14, centro, nesta, Plenário do Tribunal do Júri, no dia 05 de fevereiro de 2021, às
07h30min, oportunidade em que será submetido a julgamento. Foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação
na sede deste Juízo. Eu, Gabriela Lima Vargas, Analista Judiciário o digitei. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Carlos
Alberto Garcete - Juiz de Direito em substituição legal.

Edital de intimação do réu Luiz Carlos Santuches para julgamento, prazo: 10 dias.
Carlos Alberto Garcete, Juiz de Direito em substituição legal, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber que, neste Juízo de Direito, da 2ª Vara do Tribunal do Júri com endereço à rua Rua da Paz, 14, tramita o
processo nº 0044549-63.2015.8.12.0001, que o Ministério Público Estadual move contra réu Luiz Carlos Santuches, brasileiro,
nascido aos 05/12/1989, em Antonio João/MS, portador do RG n.º 1848027-SSP/MS, filho de Luzmarina Santuches. Assim, fica
este intimado a comparecer perante o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, sito à Rua da Paz, nº 14, centro, nesta, Plenário
do Tribunal do Júri, no dia 05 de fevereiro de 2021, às 07h30min, oportunidade em que será submetido a julgamento. Foi
determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na sede deste Juízo. Eu, Gabriela Lima Vargas, Analista Judiciário o
digitei. Campo Grande/MS, 14 de janeiro de 2021. Carlos Alberto Garcete - Juiz de Direito em substituição legal.

1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Edital de citação de Talize Tiemi Tsuzuki, Taciane Mitie Tsuzuki e Artur Hisashi Tsuzuki Espólio, prazo: 20 dias.
Cássio Roberto dos Santos, Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes da
Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0000226-95.2000.8.12.0001, que Maria Afonsina Medeiros Leite e outros move contra
Artur Hisashi Tsuzuki e outros, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar TALIZE TIEMI TSUZUKI, Brasileira,
Solteira, Prendas do Lar, TACIANE MITIE TSUZUKI, Brasileira, CPF 894.153.451-87 e ARTUR HISASHI TSUZUKI, Espólio,
RG 5.963.867, CPF 847.829.438-49, Fone (067), que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03
dias, pagar o débito no valor de: R$ 85.651,50, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Douglas Rodrigues de Abreu, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken,
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Nelson Silva Campos, prazo: 20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito em substituição legal da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e
demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0104234-84.2004.8.12.0001, que Banco do Brasil S/A move contra Nelson Silva Campos, nos
quais foi deferida a expedição deste edital para citar NELSON SILVA CAMPOS, Brasileiro, Solteiro, Entregador, RG 20497424/
PR, CPF 350.443.579-87, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de:
R$ 29.787,02, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que,
no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida
pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por
meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em
06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove
o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 08 de
janeiro de 2021. Eu, Adauto Alves de Macedo Junior, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e
subscrevi.

Edital de citação de Marcos Fabricio, prazo: 20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução
de Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0805547-82.2017.8.12.0001, que Madeireira Viamonense Ltda move contra Marcos
Fabricio, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MARCOS FABRICIO, Brasileiro, Solteiro, Construtor, RG
296614774, CPF 696.836.031-49, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito
no valor de: R$ 15.031,16, atualizados até 02/03/2017, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Campo Grande (MS), aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Nilva Maltezo, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de
Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Jefferson Franco da Silva, prazo: 20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0806147-40.2016.8.12.0001, que Joao Batista Duarte move contra Jefferson Franco da Silva,
nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JEFFERSON FRANCO DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Sem profissão
definida, CPF 021.476.261-04, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito
no valor de: R$ 8.806,12, atualizados até 06/04/2014, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Campo Grande (MS), aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Nilva Maltezo, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de
Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Luci Marta Barbosa Domingues e Domingues & Domingues Comércio de Alimentos Ltda, prazo:
20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0806337-32.2018.8.12.0001, que Banco Santander (Brasil) S.A. move contra Domingues
& Domingues Comércio de Alimentos Ltda e outro, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar LUCI MARTA
BARBOSA DOMINGUES, Brasileira, Divorciada, RG 560.402, CPF 582.831.531-53, pai Antonio Domingues Hernandes, mãe
Neusa Barbosa Hernandes, Nascido/Nascida em 28/02/1973, natural de Campo Grande - MS, e DOMINGUES & DOMINGUES
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 09.413.064/0001-99, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para,
no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 301.789,50, atualizados até 08/03/2018, acrescido de juros, correção
monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do
prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que
poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias,
ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da
execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando,
porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador
especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art.
257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 10 de janeiro de 2021. Eu, Nilva
Maltezo, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Edital de citação de Mário Seiti Shiraishi, Katia Keiko Harasaki Shiraishi e Shiraishi Matsubara & Cia Ltda, prazo: 20
dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0809595-16.2019.8.12.0001, que Banco Topázio S/A move contra Shiraishi Matsubara
& Cia Ltda e outros, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MÁRIO SEITI SHIRAISHI, Brasileiro, Casado,
Empresário, RG 901.539, CPF 104.708.321-34, pai Kojiro Shiraishi, mãe Harue Shiraishi, Nascido/Nascida em 17/06/1955,
natural de Junqueiropolis - SP, KATIA KEIKO HARASAKI SHIRAISHI, Brasileira, Casada, Empresária Comercial, RG 1367554,
CPF 294.056.531-72, pai Takao Harasaki, mãe Sugano Harasaki, Nascido/Nascida em 26/04/1958, e SHIRAISHI MATSUBARA
& CIA LTDA, CNPJ 04.478.999/0001-30, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar
o débito no valor de: R$ 61.218,43, atualizados até 29/03/2019, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais
e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba
honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de
penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o
crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas
processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de
embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do
CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Nilva Maltezo, Analista Judiciário,
digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Ronaldo da Silva, prazo: 20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0814884-95.2017.8.12.0001, que Banco Honda S/A. move contra Ronaldo da Silva, nos quais
foi deferida a expedição deste edital para citar RONALDO DA SILVA, Brasileiro, Casado, RG 1864923, CPF 040.131.061-24,
mãe Marta da Silva, Nascido/Nascida em 15/10/1988, natural de Campo Grande - MS, que encontra(m)-se em lugar incerto e
não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$11.405,64, atualizados até 17/01/2020, acrescido de juros,
correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento
dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda,
de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo
de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do
valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça,
ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado
curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei
(art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 10 de janeiro de 2021. Eu, Nilva
Maltezo, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Ayra dos Santos Ribeiro, prazo: 20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito em substituição legal da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e
demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0819636-42.2019.8.12.0001, que A. J. Distribuidora de Materiais de Construção Ltda,
CNPJ/MF sob o nº 18.717.472/0001-25, move contra Ayra dos Santos Ribeiro, nos quais foi deferida a expedição deste edital
para citar AYRA DOS SANTOS RIBEIRO, Brasileira, Comerciante, CPF 985.543.791-87, que se encontra em lugar incerto e
não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 7.426,65, acrescido de juros, correção monetária, custas
processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias,
a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo
o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das
custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição
de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do
CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Adauto Alves de Macedo Junior,
Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Marcos Felipe Barcellos Moreno, prazo: 30 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Extrajudicial, autuados sob o n° 0822690-21.2016.8.12.0001, que Banco Bradesco S/A move contra Marcos Felipe Barcellos
Moreno, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MARCOS FELIPE BARCELLOS MORENO, Brasileiro, CPF
079.179.068-17, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$
31.505,29, atualizados até 02/06/2016, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios,
advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho
inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução,
opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer
o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o
crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Campo Grande (MS), aos 10 de janeiro de 2021. Eu, Nilva Maltezo, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de
Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de intimação de Alexandre Fernandes Costas e Qualicor Industria e Comercio de Tintas Ltda Me, prazo: 20
dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0825160-25.2016.8.12.0001, que Banco do Brasil S/A move contra Qualicor Industria e
Comercio de Tintas Ltda Me e outros, nos quais foi deferida a expedição deste edital para intimar ALEXANDRE FERNANDES
COSTAS, Brasileiro, Comerciário, Fone 324-0670, RG 617419SSP/MS, CPF 572.696.611-20, pai Ernani Costa, mãe Maria
Inez Fernandes Costa, Nascido/Nascida em 02/09/1972 e QUALICOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME, CNPJ
15.528.309/0001-26, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para indicarem o endereço correto em que se encontra
o bem de placa OOQ0618/MS, Marca/Modelo JTA/SUZUKI GSR 125 S. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos
10 de janeiro de 2021. Eu, Nilva Maltezo, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de LUCIANO SAMUEL RAMOS, prazo: 20 dias.
Denize de Barros Dodero, Juíza de Direito em Substituição Legal da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0832146-29.2015.8.12.0001, que Altair Rufino Serafim move contra LUCIANO SAMUEL RAMOS,
nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar LUCIANO SAMUEL RAMOS, Brasileiro, CPF 557.357.381-00, com
endereço à Rua Equinócio, 32, Jardim São Conrado, CEP 79093-800, Campo Grande - MS, que encontra(m)-se em lugar incerto
e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 10.263,35, atualizados até 14/09/2016, acrescido de
juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento
dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda,
de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo
de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do
valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça,
ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, fica, desde já,
nomeado como curador especial a pessoa do Defensor Público (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância,
será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo
Grande (MS), aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Kátia Aparecida Zanete Noda, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe
de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de M.R. Limpezas Serviços e Transportes Eireli, prazo: 20 dias.
Cássio Roberto dos Santos, Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes da
Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 1vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0845386-51.2016.8.12.0001, que Amadosan Tubos e Conexões Ltda move contra M.R.
Limpezas Serviços e Transportes Eireli, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar M.R. LIMPEZAS SERVIÇOS
E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 10.849.954/0001-27, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de
03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 13.874,33, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Douglas Rodrigues de Abreu, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken,
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.
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2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
Edital de citação de Elza Maria Barreto Aguiar, prazo: 30 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito em Substituição Legal da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0014453-41.2010.8.12.0001, que Espólio Jamil João Rezek e outros move contra Alexandre
Tiburcinho de Miranda Ozório e outro, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar ELZA MARIA BARRETO
AGUIAR, Brasileira, Convivente, Publicitária, RG 3821267 SSP/GO, CPF 444.700.451-87, com endereço à Rua Pio Rojas, 348,
Bloco Y, apto. 11, Bairro Monte Castelo, CEP 07901-041, Campo Grande - MS, Fone (67) 351-6658, que encontra(m)-se em
lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 10.769,15, atualizados até 11/12/2012,
acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de
integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade,
bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de
embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06
parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove
o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única
do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso
de revelia, desde já, fica nomeada a Defensoria Pública do Estado como curadora especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que
ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Kátia Aparecida Zanete Noda, Analista Judiciário, digitei. Eu,
Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Rede Happy Cantinas e Cia Ltda –me, prazo: 20 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0802624-83.2017.8.12.0001, que Banco Bradesco S/A move contra Rede Happy Cantinas e
Cia Ltda –me, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar REDE HAPPY CANTINAS E CIA LTDA –ME, CNPJ
21.543.747/0001-66, com endereço à Rua Senador Queiroz, 900, Jardim Leblon, CEP 79092-265, Campo Grande - MS, que
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 15.011,56, atualizados
até 28/01/2017, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que,
no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida
pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por
meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em
06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove
o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do
Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de
revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 11 de
janeiro de 2021. Eu, Jader Carlos Ponce, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Janete Pinesso Prado, Gilson Ferrúcio Pinesso e Eugênio José Antonio Pinesso, prazo: 30 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0806423-71.2016.8.12.0001, que Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados I move contra Janete Pinesso Prado e outros, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JANETE
PINESSO PRADO, Brasileira, RG 003084/0-3, CPF 422.038.211-91, com endereço à Rua Giocondo Orsi, 567, Vila Vilas Boas,
CEP 79050-270, Campo Grande - MS, GILSON FERRÚCIO PINESSO, Brasileiro, RG 1662661SSP/PR, CPF 389.458.86915, com endereço à Rua Giocondo Orsi, 591, Vila Vilas Boas, CEP 79050-270, Campo Grande - MS e EUGÊNIO JOSÉ
ANTONIO PINESSO, Brasileiro, RG 408.059, CPF 129.250.049-20, pai Ferrucio Pinesso, mãe Ana Maria Barbieri, Nascido/
Nascida em 26/12/1929, com endereço à Rua Spipe Calarge, 597, Jardim Tv Morena, CEP 79050-261, Campo Grande - MS, que
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 554.436,71, atualizados
até 29/02/2016, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que,
no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida
pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por
meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em
06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove
o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do
Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de
revelia, desde já, fica nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Kátia Aparecida Zanete Noda, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken,
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Edital de citação de Rodrigo Guida Martins e Gtr Comercial Ltda- Me, prazo: 20 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução
de Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0807590-89.2017.8.12.0001, que Banco Bradesco S/A move contra Gtr Comercial
Ltda- Me e outro, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar RODRIGO GUIDA MARTINS, Brasileiro, Casado,
Desempregado, RG 82.8000, CPF 786.253.601-06, com endereço à Rua Dom Duarte da Costa, 706, Vila Morumbi, CEP 79052040, Campo Grande - MS e GTR COMERCIAL LTDA- ME, CNPJ 09.143.840/0001-88, com endereço à Rua Porto Verde, 147,
Casa 03, Campo Grande - MS, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no
valor de: R$ 54.815,27, atualizados até 16/08/2017, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Jader Carlos Ponce, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de
Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Calebe Andrade Monteiro e Auto Posto Três Barras Ltda, prazo: 20 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título
Extrajudicial, autuados sob o n° 0813971-50.2016.8.12.0001, que Banco Bradesco S/A move contra Auto Posto Três Barras
Ltda e outro, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar CALEBE ANDRADE MONTEIRO, CPF 500.660.721-15,
com endereço à Rua Rafael Nahas, 778, Parque Residencial Rita Vieira, CEP 79052-300, Campo Grande - MS e AUTO POSTO
TRÊS BARRAS LTDA, CNPJ 07.826.061/0001-51, com endereço à Rua Rafael Nahas, 778, Parque Residencial Rita Vieira, CEP
79052-300, Campo Grande - MS, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito
no valor de: R$ 55.631,03, atualizados até 23/01/2017, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Jader Carlos Ponce, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de
Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Janko Slavec Junior e TRANSLUZ TRANSPORTADORA RODOVIÁRIOS LTDA, prazo: 30 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução
de Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0822612-95.2014.8.12.0001, que Banco Bradesco S/A move contra TRANSLUZ
TRANSPORTADORA RODOVIÁRIOS LTDA e outro, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JANKO SLAVEC
JUNIOR, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 318638, CPF 390.898.271-53 e TRANSLUZ TRANSPORTADORA RODOVIÁRIOS
LTDA, CNPJ 05.743.905/0001-75, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito
no valor de: R$ 55.492,88, atualizados até 17/07/2014, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, MATHEUS GONÇALVES MARETTE, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir
Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Moises Solano Rachel Filho e Fercamp Comercio e Transporte Eirelli EPP, prazo: 20 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito em substituição legal na 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos
e demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0826167-18.2017.8.12.0001, que Banco do Brasil S/A move contra Fercamp Comercio e
Transporte Eirelli EPP e outro, nos quais foi deferida a expedição deste edital para CITAR MOISES SOLANO RACHEL FILHO,
Brasileiro, Solteiro, Motorista, CPF 019.637.251-82, mãe Eva Madalena Mendes Ranchel, Nascido/Nascida em 01/04/1972,
com endereço à Júlio de Castilho, 4431, Vila Sílvia Regina, CEP 79103-000, Campo Grande - MS e FERCAMP COMERCIO
E TRANSPORTE EIRELLI EPP, CNPJ 08.661.321/0001-49, com endereço à Rua Goiânia, 349, Jardim Imá, CEP 79102-190,
Campo Grande - MS, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor
de: R$ 219.866,32, atualizados até 11/09/2017, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários
advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada
no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito
ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente
requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça
o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de
advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s)
advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Jader Carlos Ponce, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de
Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Mayara Viana de Almeida Oliveira, prazo: 30 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0836426-72.2017.8.12.0001, que Universidade Católica Dom Bosco - UCDB move contra
Mayara Viana de Almeida Oliveira, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MAYARA VIANA DE ALMEIDA
OLIVEIRA, Brasileira, RG 1466512, CPF 008.770.031-06, , que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo
de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 5.214,58, atualizados até 05/10/2017, acrescido de juros, correção monetária, custas
processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias,
a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente
de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo
o crédito do exequente requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das
custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição
de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do
CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 11 de janeiro de 2021. Eu, MATHEUS GONÇALVES MARETTE,
Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação de Marcio Alves de Mattos, prazo: 20 dias.
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
da Comarca de Campo Grande (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - CEP
79002-919, Fone: (67) 3317-3626, Campo Grande-MS - E-mail: 2vet.extra@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de
Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0836552-64.2013.8.12.0001, que Banco Bradesco S/A move contra Marcio Alves de
Mattos, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MARCIO ALVES DE MATTOS, Brasileiro, Solteiro, Motorista,
RG 12342130, CPF 870.198.331-87, com endereço à Rua Três A, 1148, Jardim Tangará, CEP 78300-000, Tangara da Serra MT, que encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 402.417,75,
atualizados até 03/10/2019, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindoo(s) de que, no caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial)
será reduzida pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à
execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente requerer o pagamento do
mesmo em 06 parcelas acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e
comprove o depósito de 30% do valor da execução, acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta
Única do Tribunal de Justiça, ficando, porém, vedada a oposição de embargos. Fica(m) o(s) mesmo(s) advertido(s) de que em
caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Campo Grande (MS), aos 11
de janeiro de 2021. Eu, Jader Carlos Ponce, Analista Judiciário, digitei. Eu, Edmir Soken, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

1ª Vara Criminal de Campo Grande
Edital de intimação de Joyce Greco - prazo: 15 (quinze) dias
Olivar Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber ao réu JOYCE GRECO, Brasileira, Chapeiro, RG 001.857.852-SSP/MS, CPF 047.583.641-33, mãe Ana Paula
Greco, Nascido/Nascida em 29/03/1995, natural de Campo Grande - MS, Outros Dados: (67) 9266-7594, com endereço à Rua
Adélia Salomão, 108, bairro Jardim Bálsamo, CEP 79073-693, Campo Grande - MS, o qual se encontra em local incerto ou não
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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sabido que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 1º andar - Bloco II - CEP 79002-919,
Fone: 3317-3460, Campo Grande-MS - Email: cgr-1vcrim@tjms.jus.br, tramita a Ação de Ação Penal - Procedimento Ordinário,
sob o n.º 0005433-50.2015.8.12.0001, aforada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Joyce Greco e outros. Assim,
fica o mesmo intimado para que manifeste se tem interesse na restituição da cédula de identidade apreendida conforme fl. 105,
sendo que, em caso positivo, deverá entrar em contato com esta serventia, pelo número 3317-3460, para promover a retirada
do documento. E, para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura
do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA, Estagiário, o digitei, e eu, Luciane
Smolek Olah, Escrivão/Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande/MS, 08 de janeiro de 2021.

Edital de intimação de Renata da Silva Coelho - prazo: 30 (trinta) dias
Roberto Ferreira Filho, Juiz(a) de Direito, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber ao Réu: RENATA DA SILVA COELHO, (Outros nomes: RENATINHA, Alcunha: RENATINHA), Brasileira, Solteira,
Estudante, RG 2257959/SSPMS, CPF 069.235.961-30, pai Wanderley Martins Coelho, mãe Balbina Nunes da Silva, Nascida em
24/03/1997, natural de Campo Grande, - MS, atualmente em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado
na Rua da Paz, nº 14, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário, PC n.º 0014579-13.2018.8.12.0001, aforada
pelo Ministério Público Estadual, e em que sua pessoa figura como réu Daiane Suele Rodrigues Gomes e outro. Assim, fica este
intimado para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 661,24 (seiscentos e sessenta e
hum reais e vinte e quatro centavos), sob pena de inscrição na dívida ativa. E, para que chegue ao seu conhecimento, como
de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Roseli de
Fátima Marcondes, Analista Judiciário, o digitei, e eu, Luciane Smolek Olah, Escrivão/Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi.
Campo Grande(MS), 18 de dezembro de 2020.

Edital de intimação de Adriano Souza Aguero - prazo: 30 (trinta) dias
Roberto Ferreira Filho, Juiz(a) de Direito, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber ao Réu: ADRIANO SOUZA AGUERO, Brasileiro, Estudante, RG 002.003.763- SSP/MS, CPF 059.753.541-88, pai
Adolfo Martins Aguero, mãe Cristina de Souza Gomes, Nascido em 19/12/1993, natural de Campo Grande, - MS, atualmente
em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, tramitam os autos de Ação Penal
- Procedimento Ordinário, PC n. 0015339-98.2014.8.12.0001, aforada pelo Ministério Público Estadual, e em que sua pessoa
figura como réu Adriano Souza Aguero. Assim, fica este intimado para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das
custas processuais, sob pena de inscrição dos valores na dívida ativa. E, para que chegue ao seu conhecimento, como de todos
os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Roseli de Fátima
Marcondes, Analista Judiciário, o digitei, e eu, Luciane Smolek Olah, Escrivão/Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo
Grande(MS), 12 de janeiro de 2021.

Edital de intimação de Sentença de Flavio Cristyan Cebalho de Moraes - prazo: 90 (noventa) dias
Roberto Ferreira Filho, Juiz(a) de Direito, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber a Réu: FLAVIO CRISTYAN CEBALHO DE MORAES, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, RG
002.079.053-SSP/MS, pai Carlos da Silva Moraes, mãe Maria Ramona Cebalho, Nascido/Nascida em 11/01/1996, natural de
Corumbá, - MS, Outros Dados: (67) 9296-6946, com endereço à Rua Araguacu, Quadra 27B, Lote 09, bairro Jardim Inápolis,
CEP 79108-300, Campo Grande - MS, atualmente em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua
da Paz, nº 14, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário, PC n. 2014/000796 - 0018259-45.2014.8.12.0001,
aforada pelo Ministério Público Estadual, e em que sua pessoa figura como réu. Assim, fica este intimado quanto ao teor da
sentença prolatada, que, em sua parte conclusiva, assim dispôs: Vistos etc., “Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc.
V, alínea “a”, do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e condenar o
réu/recorrido pelos crimes dos arts. 155, §4º, IV, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/1990, nos termos da fundamentação
supra, e determinar o retorno dos autos à primeira instância.” Fica ainda ciente, que poderá interpor o respectivo recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias. E, para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a
lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA, Estagiário, o digitei, e eu,
Luciane Smolek Olah, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande(MS), 13 de janeiro de 2021.

Edital de intimação de Maurilei Vieira Leal - prazo: 30 (trinta) dias
Olivar Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber ao Réu: MAURILEI VIEIRA LEAL, Brasileiro, Convivente, Professor, RG 271142066-SSP/SP, CPF 779.150.38168, mãe Izildinha Vieira Leal Pinto, Nascido/Nascida em 04/10/1976, natural de Adamantina, - SP, Outros Dados: Ou a rua
Julio Constantino, nº 112, Conjunto Recanto dos Rouxinois, com endereço à Rua Dolores Duran, nº 705 ou 777 - Recantos das
Paineiras, Fones 9 8407-0707; 9 8405-0505; 3387-2674, Campo Grande - MS, Fone (067), atualmente em local incerto ou não
sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário,
PC n.º 0023173-21.2015.8.12.0001, aforada pelo Ministério Público Estadual, e em que sua pessoa figura como réu Maurilei
Vieira Leal. Assim, fica este intimado para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 278,84
(duzentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), sob pena de inscrição na dívida ativa. E, para que chegue ao seu
conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma
da lei. Eu, LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA, Estagiário, o digitei, e eu, Luciane Smolek Olah, Escrivão/Chefe de Cartório, o
conferi e subscrevi. Campo Grande(MS), 08 de janeiro de 2021.
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Edital de intimação de Thiago de Oliveira Teodoro - prazo: 15 (quinze) dias
Olivar Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber ao réu THIAGO DE OLIVEIRA TEODORO, Brasileiro, Solteiro, Mecânico, RG 1441789-SSP/MS, CPF 025.357.80194, pai Candido Santana Teodoro, mãe Maria Lice Dias de Oliveira, Nascido/Nascida em 06/12/1986, natural de Campo Grande
- MS, Outros Dados: End. Com. : Rua da Divisão, 1906, Aero rancho - Funilaria Pardal Pinturas Automotivas, com endereço à
Rua Tocantins, 313, Guanandi, CEP 79086-442, Campo Grande - MS, Fone 3042-6334, o qual se encontra em local incerto ou
não sabido que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 1º andar - Bloco II - CEP 79002-919,
Fone: 3317-3460, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vcrim@tjms.jus.br, tramita a Ação de Ação Penal - Procedimento Ordinário,
sob o n.º 0028407-18.2014.8.12.0001, aforada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Thiago de Oliveira Teodoro.
Assim, fica o mesmo intimado para que manifeste interesse em restituição de valores acostados nos autos e forneça, no prazo
de 10 dias, os dados bancários próprios ou de terceiro (com CPF) para fins de restituição. Obs: Em virtude da pandemia, ligar no
telefone 3317-3460 para informar-se acerca do atendimento, agendamento de horário ou envio por e-mail. E, para que chegue
ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na
forma da lei. Eu, LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA, Estagiário, o digitei, e eu, Luciane Smolek Olah, Escrivão/Chefe de Cartório,
o conferi e subscrevi. Campo Grande/MS, 08 de janeiro de 2021.

Edital de intimação de Antônio Moreno Morales - prazo: 30 (trinta) dias
Olivar Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito, em substituição legal, da 1ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber ao Réu: ANTÔNIO MORENO MORALES, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 001.024.676-SSP/MS, CPF
921.923.861-68, pai Santiago Morales, mãe Maria Dionízia Moreno Morales, Nascido/Nascida em 05/07/1980, natural de Ponta
Porã, - MS, Outros Dados: (67) 9283-1288 (esposa - Helena). ou na Rua Botafogo, n.º 1168, bairro Nova Lima, com endereço
à Rua Dom João VI, 72, FONE: 9331-4659 - 9283-1288 E 9136-1889, Bairro Jardim Noroeste, CEP 79045-080, Campo Grande
- MS, atualmente em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, tramitam os autos
de Ação Penal - Procedimento Ordinário, PC n.º 0026230-47.2015.8.12.0001, aforada pelo Ministério Público Estadual, e em
que sua pessoa figura como réu Antônio Moreno Morales e outros. Assim, fica este intimado para no prazo de 10 (dez) dias,
efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 386,81 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), sob pena
de inscrição na dívida ativa. E, para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada
a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA, Estagiário, o digitei, e eu,
Luciane Smolek Olah, Escrivão/Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande(MS), 08 de janeiro de 2021.

2ª Vara Criminal de Campo Grande
Edital de intimação, prazo: 15 dias
Olivar Augusto Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito, 2ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande, (MS), na forma da
lei, etc.
Faz saber a(o) Terceiro Interessado Certo: BERNADETE LACHI, Brasileira, Solteira, Micro-Empresária, RG 002.751 - SSP/
MS, CPF 176.901.291-53, pai Guerino Lachi, mãe Maria de Lourdes Amelin Lachi, Nascido/Nascida em 06/07/1964, natural
de Maringa - PR, Rua Américo Vespucio, 218, CEP 79000-000, Campo Grande - MS, Fone (067) 9983-6757, o(a) qual se
encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados
- 1º andar - Bloco II - CEP 79002-919, Fone: 3317-3453, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vcrim@tjms.jus.br, tramitam os
autos de Inquérito Policial nº 0031667-64.2018.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a)
intimado(a) para que retire o reboque R/Bueno Sidecar carga 01, ano/modelo 2002, placa HRV-6515/Campo Grande-MS, cor
laranja, chassi 9A9MSEBPC2BDF8308, Renavam 779747844, no prazo de 30 (trinta) dias, não sendo encontrado, intime-se por
edital. Quedando-se inerte e assim certificado, promova-se a alienação do bem e depositando a quantia perante o Juízo dos
Ausentes, conforme despacho de fl.139.. E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados,
foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, João Delei Martins Alves Tiaen,
Analista Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 12 de janeiro de 2021. Olivar Augusto Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito.

Edital de intimação, prazo: 15 dias
Olivar Augusto Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito, 2ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande, (MS), na forma da
lei, etc.
Faz saber a(o) Indiciado: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS GUSMÃO, Brasileiro, Solteiro, Mecânico, RG 19116721SSPMS,
CPF 754.686.701-00, pai Carlos Alberto Gusmão, mãe Maria da Penha dos Santos Gusmão, Nascido/Nascida em 03/06/1992,
natural de Campo Grande - MS, Outros Dados: Cel: 9218-2726, com endereço à Rua Evora, 76, Jardim Morenão (Jd. Lisboa),
CEP 79070-102, Campo Grande - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado
na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 1º andar - Bloco II - CEP 79002-919, Fone: 3317-3453, Campo Grande-MS - E-mail:
cgr-2vcrim@tjms.jus.br, tramitam os autos de Inquérito Policial nº 0016078-95.2019.8.12.0001, que lhe move o Ministério
Publico Estadual. Assim, fica este(a) intimado(a) para que informe os dados bancário para restituição do valor recolhido a título
de fiança, no prazo de 30 (trinta) dias, não sendo encontrado, intime-se por edital. Quedando-se inerte e assim certificado,
deposite-se a quantia perante o Juízo dos Ausentes, conforme despacho de fl 87. E para que chegue ao seu conhecimento,
como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da lei.
Eu, João Delei Martins Alves Tiaen, Analista Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 12 de janeiro de 2021. Olivar Augusto
Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito.
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Edital de intimação, prazo: 15 dias
Olivar Augusto Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito, 2ª Vara Criminal, da Comarca de Campo Grande, (MS), na forma da
lei, etc.
Faz saber a(o) Terceiro Interessado Certo: CRISTIANO GONÇALVES MOLINA, Brasileiro, Convivente, RG 164.977 - SSP/
MS, CPF 305.579.331-53, pai Estanislau Molina, mãe Horlanda Gonçalves, Nascido/Nascida em 13/03/1964, natural de Fátima
do Sul - MS, Avenida: Ernesto Geisel, 1.603, Amambai, CEP 79005-470, Campo Grande - MS, Fone (067) 3331-5944, o(a) qual
se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 1º
andar - Bloco II - CEP 79002-919, Fone: 3317-3453, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vcrim@tjms.jus.br, tramitam os autos de
Inquérito Policial nº 0033854-79.2017.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) intimado(a)
para que promova os atos necessário para a retirada do veículo GM/Chevrolet D20 Custom, placas CWB-8125, cor vermelha,
1985/1986, chassi 9BG5244QNGC003634 , no prazo de 30 (trinta) dias, não sendo encontrado, intime-se por edital. Quedandose inerte e assim certificado, promova-se a alienação do bem e depósito perante o Juízo dos Ausentes, conforme despacho
de fl 270. E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do
presente edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, João Delei Martins Alves Tiaen, Analista Judiciário, digitei-o. Campo
Grande (MS), 12 de janeiro de 2021. Olivar Augusto Roberti Coneglian, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Prazo: 15 dias
Joseliza Alessandra Vanzela Turine, Juíza de Direito, 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, em substituição
legal, da Comarca de Campo Grande, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: EZEQUIEL ROGIANO, Brasileiro, RG 1911037/SSPMS, mãe Lucineia Rogiano, Nascido/Nascida em
28/09/1992, com endereço à Avenida Joaquim Teixeira Alves / entre Conveniênica e Borracharia, 418, Água Boa, Dourados
- MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, 14, Jardim
dos Estados - 1º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3520, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-vviolencia@tjms.jus.br,
tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0006380-65.2019.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico
Estadual. Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação
do edital, responda por escrito aos termos da denúncia, oportunidade em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas
as questões que envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer eventuais documentos e especificações das provas, aí
incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o
Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados,
foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Miguel Teodoro Rodrigues, Analista
Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 14 de janeiro de 2021. Joseliza Alessandra Vanzela Turine, Juíza de Direito, em
substituição legal.

2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Edital de citação prazo: 15 dias
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito, 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: JERRI ADRIANO FREITAS DA SILVA, Brasileiro, Casado, com Cidelice Lourenço da Silva, em regime
de Comunhão Parcial de Bens, Pintor, RG 1297348, CPF 006.076.531-32, pai Rubens Eustaquio da Silva, mãe Eli Freitas da
Silva, Nascido/Nascida em 01/02/1984, natural de Aquidauana - MS, com endereço à Rua Feliciana Mendes Fernandes, 94,
9231-9631 e 9615-2587, José Tavares do Couto/Nova Lima, CEP 79017-618, Campo Grande - MS, o(a) qual se encontra em
local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, 14, 1º Andar - Bloco III, Jardim dos Estados - 1º
Andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3527, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2violencia@tjms.jus.br, tramitam os autos
de Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0022251-04.2020.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica
este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, responda
por escrito aos termos da denúncia, oportunidade em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as questões que
envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer eventuais documentos e especificações das provas, aí incluindo o rol de
testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o Juízo designarlhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a
lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Miguel Teodoro Rodrigues, Analista Judiciário, digitei-o.
Campo Grande (MS), 07 de janeiro de 2021. Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito.

Edital de intimação da sentença prazo: 60 dias
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito, 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: THIAGO JANCOVIC DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Porteiro (RUA PEDRO CELESTINO 159), RG
1416449/SSPMS, CPF 020.717.011-86, pai EDSON JOSE DA SILVA, mãe ANA LUCIA JANCOVIC DE SOUZA DA SILVA,
Nascido/Nascida em 14/07/1987, natural de Campo Grande - MS, Outros Dados: ENTRO CEP: 79002-370, com endereço
à Avenida Senador Antonio Mendes Canale, 1.299, Bl 12, apto 201, Res Castelo San Marino, Bairro Vila Adelina, tel: (67)
9.9283-3801, CEP 79070-295, Campo Grande - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de
Direito, situado na Rua da Paz, 14, 1º Andar - Bloco III, Jardim dos Estados - 1º Andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 33173527, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2violencia@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário nº
0035696-94.2017.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) intimado(a) quanto ao inteiro teor
da sentença prolatada nos autos supracitados, que, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “Diante do exposto, e considerando
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que a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício, caso ocorra, e em qualquer fase do processo, consoante dispõe o
art. 61, do Código de Processo Penal, decreta-se a extinção da punibilidade de Thiago Jancovic da Silva, nos termos do art. 61,
do CPP, c/c o art. 107, IV, c/c 109, VI, c/c art. 117, I, todos do CP. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumprase.” Fica ainda ciente de que poderá interpor o respectivo recurso no prazo de 5 dias. E para que chegue ao seu conhecimento,
como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da
lei. Eu, Miguel Teodoro Rodrigues, Analista Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 07 de janeiro de 2021. Liliana de Oliveira
Monteiro, Juiza de Direito.

Edital de intimação da sentença prazo: 60 dias
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito, 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: MARCOS ALVES DA SILVA, (Outros nomes: vulgo “Fiapo/Magrelo”), Brasileiro, Solteiro, Lavador
de Veículos, RG 980.506-SSP/MS, CPF 867.831.491-53, RNE 30.026.283130-2, pai Manoel de Assis Silva, mãe Luzia Alves
de Oliveira, Nascido/Nascida em 20/07/1978, de cor Pardo, natural de Campo Grande - MS, Outros Dados: com endereço
comercial no Lava jato Tavares e Pelse, sito à Rua Mal. Teodoro, nesta., com endereço à Rua Sabrina, 196, Jardim Centenário
I, fones: (067)386-8288 e 922-4967, CEP 79076-172, Campo Grande - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não
sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, 14, 1º Andar - Bloco III, Jardim dos Estados - 1º Andar - Bloco
III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3527, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2violencia@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação
Penal - Procedimento Sumário nº 0038693-55.2014.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a)
intimado(a) quanto ao inteiro teor da sentença prolatada nos autos supracitados, que, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Diante do exposto, e considerando que a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício, caso ocorra, e em qualquer
fase do processo, consoante dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal, decreta-se a extinção da punibilidade de Marcos
Alves da Silva, nos termos do art. 61, do CPP, c/c o art. 107, IV, c/c 109, VI, c/c art. 117, I, todos do CP. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Fica ainda ciente de que poderá interpor o respectivo recurso no prazo de 5 dias. E para
que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital,
com a sua publicação na forma da lei. Eu, Miguel Teodoro Rodrigues, Analista Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 07 de
janeiro de 2021. Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito.

Edital de citação prazo: 15 dias
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito, 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: HUELINGTON DA SILVA, Brasileiro, Convivente, Montador, RG 01529091SSPMS, CPF 023.836.07177, mãe Rozilda da Silva, Nascido/Nascida em 20/02/1987, natural de Ponta Porã - MS, Outros Dados: recado com Adriana ou
Marisa 9274-6555, com endereço à Rua Santo Anastácio, 221, FUNDOS / 9102-5835, Santa Luzia, Campo Grande - MS, o(a) qual
se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua da Paz, 14, 1º Andar - Bloco III, Jardim
dos Estados - 1º Andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3527, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2violencia@tjms.jus.br,
tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário nº 0019187-83.2020.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico
Estadual. Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação
do edital, responda por escrito aos termos da denúncia, oportunidade em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas
as questões que envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer eventuais documentos e especificações das provas, aí
incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o
Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados,
foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Miguel Teodoro Rodrigues, Analista
Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 12 de janeiro de 2021. Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito.

Edital de citação prazo: 15 dias
Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito, 2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: JULIO CESAR GARCIA GERMANO, Brasileiro, Convivente, Entregador, RG 1166972MS, CPF
015.027.241-38, pai Jose Leudimar Limeira Germano, mãe Rosilene Garcia, Nascido/Nascida em 08/10/1988, natural de Campo
Grande - MS, com endereço à Rua PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, 1.285, 99604-8000 (Maurício padrinho do réu)., Almeida
Lima/Vila Almeida, CEP 79112-350, Campo Grande - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo
de Direito, situado na Rua da Paz, 14, 1º Andar - Bloco III, Jardim dos Estados - 1º Andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone:
3317-3527, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2violencia@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário
nº 0018307-91.2020.8.12.0001, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo
da denúncia para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, responda por escrito aos termos da denúncia,
oportunidade em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as questões que envolvam o fato tido como criminoso,
além de trazer eventuais documentos e especificações das provas, aí incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a)
de que, na hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue
ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua
publicação na forma da lei. Eu, Miguel Teodoro Rodrigues, Analista Judiciário, digitei-o. Campo Grande (MS), 11 de janeiro de
2021. Liliana de Oliveira Monteiro, Juiza de Direito.

3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Edital de intimação, prazo: 20(vinte) dias
Autos n. 0009185-82.2020.8.12.0800
Jacqueline Machado, Juíza de Direito, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber a DAIKSUEL DAMARES DOS SANTOS, Brasileiro, RG 2199590SSPMS, mãe Ederlucia Daike Damares Neves
dos Santos, Nascido/Nascida em 06/11/1997, com endereço à av. Das Mansões, 7, Núcleo Habitacional Buriti, Campo Grande
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- MS, atualmente em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Brasília, S/N, tramitam os autos
de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal, nº 0009185-82.2020.8.12.0800, aforada por LAIS REGINA
MESSIAS DOS SANTOS em face de DAIKSUEL DAMARES DOS SANTOS. Assim, fica vossa pessoa Intimado de todo teor da
decisão judicial, da qual determinou à sua IMEDIATA RETIRADA DO LAR, podendo ele levar consigo apenas os seus pertences
de uso exclusivamente pessoal, bem como para não aproximar-se ou manter contato com a vítima, seus familiares e
testemunhas (com exceção dos filhos comuns), mantendo deles, a distância mínima de 100 (cem) metros, exceto
com expressa permissão, alertando-o de que o descumprimento poderá importar em responsabilização por crime de
desobediência com a possibilidade de decretação de prisão preventiva. Fica ainda intimado que as questões relacionadas
ao mérito da demanda deverão ser suscitadas na competente ação penal, em momento oportuno. E para que chegue ao seu
conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma
da lei. Eu, Adriana Santos de Oliveira, Analista Judiciário, o digitei, e eu, Glauciele de Lima Celes Queiroz, Chefe de Cartório, o
conferi e subscrevi. Campo Grande-MS, 14 de janeiro de 2021.

Edital de intimação, prazo: 20(vinte) dias
Autos n. 0033869-43.2020.8.12.0001
Jacqueline Machado, Juíza de Direito, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber a ALEX DOS REIS, Brasileiro, Convivente, Motorista, RG 1271294SSPMS, CPF 011.458.541-50, pai Antonio
dos Reis, mãe Cleonice dos Santos, Nascido/Nascida em 19/03/1985, natural de Cuiabá - MT, com endereço à Rua Dolores
Duran, 1475, 99876-7924 - Casa 134, Cond Jose Otavio Guizo, Recanto das Paineiras, CEP 79063-330, Campo Grande - MS,
atualmente em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Brasília, S/N, tramitam os autos de
Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal, nº 0033869-43.2020.8.12.0001, aforada por Vania dos Santos
Moreira em face de Alex dos Reis. Assim, fica vossa pessoa Intimado de todo teor da decisão judicial, da qual determinou à
sua IMEDIATA RETIRADA DO LAR, podendo ele levar consigo apenas os seus pertences de uso exclusivamente pessoal, bem
como para não aproximar-se ou manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas (com exceção dos filhos
comuns), mantendo deles, a distância mínima de 300 (trezentos) metros, exceto com expressa permissão, alertando-o
de que o descumprimento poderá importar em responsabilização por crime de desobediência com a possibilidade de
decretação de prisão preventiva. Fica ainda intimado que as questões relacionadas ao mérito da demanda deverão ser
suscitadas na competente ação penal, em momento oportuno. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os
demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Adriana Santos de
Oliveira, Analista Judiciário, o digitei, e eu, Glauciele de Lima Celes Queiroz, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo
Grande-MS, 14 de janeiro de 2021.

Edital de intimação, prazo: 20(vinte) dias
Autos n. 0034201-10.2020.8.12.0001
Jacqueline Machado, Juíza de Direito, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber a ARI DIAS DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Auxiliar de Serviços Gerais, RG 873040/MS, CPF 792.195.78115, pai José dos Santos, mãe Mari Lourdes Dias dos Santos, Nascido/Nascida em 16/09/1973, natural de Fátima do Sul - MS,
com endereço à Rua Tenente Lira, 94, 99210-2395, Vila Nasser, CEP 79118-480, Campo Grande - MS, Fone (067), atualmente
em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Brasília, S/N, tramitam os autos de Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal, nº 0034201-10.2020.8.12.0001, aforada por Alinee Oliveira Santos
em face de Ari Dias dos Santos. Assim, fica vossa pessoa Intimado de todo teor da decisão judicial, da qual determinou a
sua proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas (com exceção dos filhos
comuns), mantendo deles, a distância mínima de 300 (trezentos) metros, exceto com autorização judicial, alertando-o
de que o descumprimento poderá importar em responsabilização por crime de desobediência com a possibilidade de
decretação de prisão preventiva. Fica ainda intimado que as questões relacionadas ao mérito da demanda deverão ser
suscitadas na competente ação penal, em momento oportuno. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os
demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Adriana Santos de
Oliveira, Analista Judiciário, o digitei, e eu, Glauciele de Lima Celes Queiroz, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo
Grande-MS, 14 de janeiro de 2021.

Edital de intimação, prazo: 20(vinte) dias
Autos n. 0034634-14.2020.8.12.0001
Jacqueline Machado, Juíza de Direito, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar c/Mulher, da Comarca de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, etc...
Faz saber a RODRIGO SANCHEZ BATISTA, Brasileiro, Solteiro, Padeiro, RG 1.526.631 - SSP/MS, CPF 027.457.911-17,
pai Paulo Batista Filho, mãe Magali Sanchez, Nascido/Nascida em 28/12/1987, de cor Pardo, natural de Dourados - MS, Outros
Dados: Rua: 13 de Novembro nº 411, B. JD. Morenão, Campo Grande/MS - Fone: 67 9139-7384, com endereço à Rua Treze
de Novembro, 411, Jardim Morenão, CEP 79070-080, Campo Grande - MS, Fone (067), atualmente em local incerto ou não
sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Brasília, S/N, tramitam os autos de Medidas Protetivas de urgência (Lei
Maria da Penha) Criminal, nº 0034634-14.2020.8.12.0001, aforada por Magali Sanchez e outro em face de Rodrigo Sanchez
Batista. Assim, fica vossa pessoa Intimado de todo teor da decisão judicial, da qual determinou à sua IMEDIATA RETIRADA DO
LAR, podendo ele levar consigo apenas os seus pertences de uso exclusivamente pessoal, bem como para não aproximarse ou manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas (com exceção dos filhos comuns), mantendo deles,
a distância mínima de 300 (trezentos) metros, exceto com expressa permissão, alertando-o de que o descumprimento
poderá importar em responsabilização por crime de desobediência com a possibilidade de decretação de prisão
preventiva. Fica ainda intimado que as questões relacionadas ao mérito da demanda deverão ser suscitadas na competente
ação penal, em momento oportuno. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi
determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Adriana Santos de Oliveira, Analista Judiciário,
o digitei, e eu, Glauciele de Lima Celes Queiroz, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Campo Grande-MS, 14 de janeiro de
2021.
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Corumbá
1ª Vara Criminal de Corumbá
Edital de intimação – júri, prazo: 15 dias (art. 370 c/c art. 361 CPP).
André Luiz Monteiro, Juiz de Direito, 1ª Vara Criminal, da Comarca de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma
da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento, que neste Juízo tramita a ação Ação Penal de
Competência do Júri - Homicídio Simples, registrado sob o nº 0002050-14.2013.8.12.0008, promovido pelo Ministério Público
Estadual contra GABRIEL ARRUDA DA SILVA LEITE, (Alcunha: “Zoio”.), Brasileiro, Solteiro, RG 001923518SSP/MS, CPF
049.805.841-79, mãe Neide do Carmo Arruda Silva Leite., Nascido/Nascida 22/04/1994, natural de Corumbá - MS, com endereço
à Rua Ten. Melquiades, 507, entre Rua Dom Aquino e Rua Cuiaba, Centro., CEP 79300-000, Corumbá - MS, atualmente em
lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado(a) como incurso(a) nas sanções do(s) Art. 121 § 2º, IV c/c Art. 14, I ambos
do(a) CP, e como o(a) réu(é) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para intimação pessoal, fica pelo
presente edital devidamente intimado(a), para, querendo, no prazo de 05 dias, contados do término o prazo deste edital (art.
392, §§ 1º e 2º do CPP), interpor recurso contra a decisão de pronúncia proferida à página 192-195, que assim dispõe: Diante
do exposto , com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO para ser levado a julgamento pelo Egrégio
Tribunal do Júri o réu GABRIEL ARRUDA DA SILVA LEITE , qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º,
inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.. Para que chegue ao conhecimento do réu e de todos os interessados
e ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente edital, cuja segunda via será afixada na sede do Fórum local e publicado
pela imprensa oficial do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade de Comarca de Corumbá (MS), 13 de janeiro de 2021.
Eu, Leonardo Victório da Silva, Analista Judiciário, digitei-o, e eu, Laurelene Sambrana Pereira, Escrivão/Chefe de Cartório,
conferi-o e o subscrevi. André Luiz Monteiro Juiz de Direito

Edital de intimação, prazo: 15 dias
André Luiz Monteiro, Juiz de Direito, 1ª Vara Criminal, da Comarca de Corumbá, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: RONALDO DE ARRUDA COSTA, RG 487805, CPF 495.030.651-00, pai Sidney Flores da Costa, mãe
Doris de Arruda Costa, Nascido/Nascida em 19/02/1970, natural de Corumbá - MS, com endereço à Rua Doutor Cyro Bueno,
52, bairro Vila Planalto, CEP 79330-050, Campo Grande - MS, Fone (67)3231-2655, o(a) qual se encontra em local incerto ou
não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: cor-1vcrim@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento
Ordinário nº 0001527-94.2016.8.12.0008, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) intimado(a) para, no
prazo de 10 dias, comparecer a este Cartório e efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$5.139,05 (Cinco mil, cento
e trinta e nove reais e cinco centavos), sob pena de inscrição em dívida ativa, ou, no mesmo prazo, requerer o parcelamento.
E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente
edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Mariana Toledo Monteiro, Analista Judiciário, digitei-o. Corumbá (MS), 11 de
dezembro de 2020. André Luiz Monteiro, Juiz de Direito.

Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Corumbá
Edital de citação
Edital de citação de Maria de Jesus Torres Suarez Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900078-37.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Maria de Jesus Torres Suarez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MARIA DE JESUS TORRES SUAREZ,
Representado(a) por seus pais, pai Eduar Torrez Tangara, mãe Veronica Suarez Duran, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e para, caso queira, responda a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda,
advertida de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 09 de
dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Bryan Illanes Huanca Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900083-59.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Bryan Illanes Huanca, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar BRYAN ILLANES HUANCA, Representado(a)
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por seus pais, RG 2.129.512, pai Francisco Illanes Villca, mãe Elvira Huanca Orihuela, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e para, caso queira, responda a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda,
advertido de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 09 de
dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Arturo Pessoa Carballo Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900095-73.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Arturo Pessoa Carballo, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar ARTURO PESSOA CARBALLO,
Representado(a) por seus pais, pai Bryta Dimelza Carballo Llanos, mãe Shuey Pessoa Ota, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e para, caso queira, responda a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda,
advertido de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 09 de
dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Roneia Victoria Perez Representado(a) por sua Mãe Patricia Perez Gorosito, prazo: 20 (vinte)
dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900116-49.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Roneia Victoria Perez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar RONEIA VICTORIA PEREZ, Representado(a)
por sua Mãe PATRICIA PEREZ GOROSITO, RG 002154584, mãe Patricia Perez Gorosito, Nascido/Nascida em 26/11/2011, que
se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e para, caso
queira, responda a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo
contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art.
344 do CPC). Fica, ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Corumbá (MS), aos 09 de dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto
Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Halley Vinicius Mendoza Poiches Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900123-41.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Vinicius Mendoza Poiches, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar HALLEY VINICIUS MENDOZA POICHES,
Representado(a) por seus pais, RG 002201407, pai José Antonio Mendoza Vaca, mãe Eliane Poiches Salas, Nascido/Nascida
em 15/06/2008, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição
inicial e para, caso queira, responda a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo
requerente na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E,
para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 09 de dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista
Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Fabricio Rueda Gonzalez Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
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79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900164-08.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Fabricio Rueda Gonzalez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar FABRICIO RUEDA GONZALEZ,
Representado(a) por seus pais, pai Roberto Urey Gonzales, mãe Ana Pamela Rueda Soliz, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e para, caso queira, responda a ação no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda,
advertido de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 09 de
dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Karen Mariel Yllanes Balderrama Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900139-92.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Karen Mariel Yllanes Balderrama, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar KAREN MARIEL YLLANES
BALDERRAMA, Representado(a) por seus pais, pai Freddy Yllanes Coronel, mãe Delma Balderrama Paulo, que se encontra em
lugar ignorado, incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e para, caso queira, responda
a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação
no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art. 344 do CPC). Fica,
ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o
presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS),
aos 09 de dezembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado,
Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Franco Anier Perez Melendrez Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900156-31.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Franco Anier Perez Melendrez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar FRANCO ANIER PEREZ MELENDREZ,
Representado(a) por seus pais, RG 002183063, que se encontra em lugar incerto, ignorado ou inacessível, ficando ciente de
todo conteúdo da petição inicial, bem como para, caso queira, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias contados
do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica advertido, ainda, de que em caso de revelia, será nomeado
curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do
CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 30 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado
Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Roberto Carlos Perez Melendrez, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900157-16.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Roberto Carlos Perez Melendrez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar ROBERTO CARLOS PEREZ
MELENDREZ, RG 002.183.060, pai Juan de Dios Perez Rios, mãe Cecilia Melendrez Guerrero, que se encontra em lugar
incerto, ignorado ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial, bem como para, caso queira, apresentar
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a
ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica advertido,
ainda, de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 30 de
novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Siegfried Weisz Arze Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
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Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900165-90.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Siegfried Weisz Arze, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar SIEGFRIED WEISZ ARZE, Representado(a) por
seus pais, com endereço à em lugar incerto, ignorado ou inacessível, que se encontra em lugar incerto, ignorado ou inacessível,
ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial, bem como para, caso queira, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze)
dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica advertido, ainda, de que em caso de revelia, será
nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II,
do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 30 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado
Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Rosario Maria Arteaga Cruz, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900109-57.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Rosario Maria Arteaga Cruz, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar ROSARIO MARIA ARTEAGA
CRUZ, RG 2119785, CPF 704.595.271-69, pai Jorge Artgeaga Vaca, mãe Evangelina Cruz Lopes, que se encontra em lugar
incerto, ignorado ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial, bem como para, caso queira, apresentar
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a
ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica advertido,
ainda, de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 30 de
novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Juan Gayki Ortiz, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900108-72.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Juan Gayki Ortiz, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JUAN GAYKI ORTIZ, pai João Gayki Ortiz, mãe
Elizabeth Ortiz Languidey, que se encontra em lugar incerto, ignorado ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da
petição inicial, bem como para, caso queira, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do
prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica advertido, ainda, de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para
que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 30 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário,
digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de José Alberto Cespedes Mejia, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900067-08.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra José Alberto Cespedes Mejia, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JOSÉ ALBERTO CESPEDES
MEJIA, Brasileiro, pai Alfredo Cespedes Vaca, mãe Rebeca Mejia de Cespedes, que se encontra em lugar incerto, ignorado ou
inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial, bem como para, caso queira, apresentar contestação, no prazo
de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica advertido, ainda, de que em caso
de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma
da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 30 de novembro de 2020. Eu,
Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e
subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Edverth Andres Torres Suarez, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
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Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900077-52.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Edverth Andres Torres Suarez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar EDVERTH ANDRES TORRES SUAREZ,
Brasileiro, pai Eduar Torrez Tangara, mãe Veronica Suarez Duran, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível,
ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no prazo de 15
(quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido de que em caso de revelia,
será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art.
257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto
Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Paula Alejandra Franco Peña, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900147-69.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Paula Alejandra Franco Peña, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar PAULA ALEJANDRA FRANCO PEÑA,
RG 002056175, mãe Fatima Fresia Franco Pena, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ficando ciente de
todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias contados
do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado
curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do
CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado
Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Roberto Mauricio Zapata Zarate, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900084-44.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Roberto Mauricio Zapata Zarate, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar ROBERTO MAURICIO ZAPATA
ZARATE, RG 2.126.127, pai Roberto Zapata Ribera, mãe Joana Fátima Zarate Gutierrez, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a
ação no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação
no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido
de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de
novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de José Elias Carvalho Ferreira, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900076-67.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
José Elias Carvalho Ferreira, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JOSÉ ELIAS CARVALHO FERREIRA,
Brasileiro, RG 2106196, mãe Maria Liduviana Carvalho Pereira, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível,
ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no prazo de 15
(quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertida de que em caso de revelia,
será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art.
257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto
Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Marianne Colombo Zarate, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900085-29.2020.8.12.0008, que Ministério Público Estadual move contra
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Marianne Colombo Zarate, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar MARIANNE COLOMBO ZARATE, RG
002108952, pai Jorge Pascual Colombo Zambrana, mãe Joana Fatima Zarate Gutierrez, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a
ação no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação
no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertida
de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de
novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Jorge Cabrera Colombo, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900086-14.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Jorge Cabrera Colombo, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar JORGE CABRERA COLOMBO, RG
002107369, pai Rudencio Cabrera Lara, mãe Mary Gloria Colombo Zambrana, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou
inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no prazo
de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido de que em caso
de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma
da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de 2020. Eu,
Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e
subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Cristofer Rojas Rocha Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900149-39.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Cristofer Rojas Rocha, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar CRISTOFER ROJAS ROCHA, Representado(a)
por seus pais, RG 002039246, pai Everth Rojas Espinoza, mãe Miriam Marilin Rocha, que se encontra em lugar ignorado, incerto
ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no
prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido de que
em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado
na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de
2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório,
conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Hellen Perez Melendrez Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900155-46.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Hellen Perez Melendrez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar HELLEN PEREZ MELENDREZ,
Representado(a) por seus pais, RG 002183106, pai Juan de Dios Perez Rios, mãe Cecilia Melendrez Guerrero, que se encontra
em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso
queira, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo
contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica,
ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o
presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS),
aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado,
Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Victoria Maria Zacharias Representado(a) por sua Mãe Magnolia Zacharias, prazo: 20 (vinte)
dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900075-82.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Victoria Maria Zacharias, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar VICTORIA MARIA ZACHARIAS,
Representado(a) por sua Mãe MAGNOLIA ZACHARIAS, Brasileiro, RG 2093234, mãe Magnolia Zacharias, que se encontra
em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso
queira, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo
contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica,
ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o
presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS),
aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado,
Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Blanca Nicol Terrazas Fernandez Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900158-98.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Blanca Nicol Terrazas Fernandez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar BLANCA NICOL TERRAZAS
FERNANDEZ, Representado(a) por seus pais, RG 002271327, pai Rolando Terrazas Aguilera, mãe Matilde Del Rosário
Fernadez Espindola, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição
inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo
deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para
que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário,
digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Klaus Manfre Furtner Zacharias, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP
79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900100-95.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move
contra Klaus Manfre Furtner Zacharias, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar KLAUS MANFRE FURTNER
ZACHARIAS, pai Guilhermo Futner Rojas, mãe Aura Zacharias, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível,
ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no prazo de 15
(quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido de que em caso de revelia,
será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art.
257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto
Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Richard Junior Lizarazu Arancibia, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900069-75.2020.8.12.0008, que o Ministério Público Estadual move contra
Richard Junior Lizarazu Arancibia, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar RICHARD JUNIOR LIZARAZU
ARANCIBIA, pai John Richar Lizarazu Alvarez, mãe Roxana Arancibia de Lizarazu, que se encontra em lugar ignorado, incerto
ou inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação no
prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido de que
em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado
na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de novembro de
2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório,
conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Sebastian Ruiz Monteiro Mendez, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá
(MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara de
Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900070-60.2020.8.12.0008, que Ministério Público Estadual move contra
Sebastian Ruiz Monteiro Mendez, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar SEBASTIAN RUIZ MONTEIRO
MENDEZ, pai Alexandre Monteiro Mendes, mãe Maria Jamile Ruiz Salazar, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou
inacessível, ficando ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira, responder a ação
no prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no
prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertido
de que em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23 de
novembro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Karol Luciane Franco Peña, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de
Corumbá (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900148-54.2020.8.12.0008, que o Ministério Público
Estadual move contra Karol Luciane Franco Peña, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar KAROL
LUCIANE FRANCO PEÑA, mãe Fátima Frésia Franco Peña, que se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível,
para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial e do despacho do juiz e para, caso queira, responder a ação no
prazo de 15 (quinze) dias contados do transcurso do prazo deste edital. Advertências: 1) Não sendo contestada a ação no
prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na inicial (art. 344 do CPC); 2) Em
caso de revelia, será nomeado curador especial para sua defesa. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá (MS), aos 23
de outubro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala Dourado, Escrivão/
Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de citação
Edital de citação de Rudy Rios Pena Representado(a) por seus pais, prazo: 20 (vinte) dias.
Luiza Vieira Sá de Figueiredo, Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de
Corumbá (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
de Fazenda Pública e de Registros Públicos, situado na Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br, tramitam os autos de Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil, autuados sob o n° 0900099-13.2020.8.12.0008, em que o Ministério Público
Estadual move contra Rudy Rios Pena, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar RUDY RIOS PENA,
Representado(a) por seus pais, pai Rudy Pana Anliveras, mãe Zulma Rios Huailia, que se encontra em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, para que fique ciente de todo conteúdo da petição inicial a seguir transcrita e para, caso queira,
responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo
contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC).
Fica advertido de que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será
o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Corumbá
(MS), aos 02 de outubro de 2020. Eu, Cayo Augusto Machado Rodrigues, Analista Judiciário, digitei. Eu, Adauto Ajala
Dourado, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Dourados
1ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
Edital de citação de herdeiros não representados, prazo: 30 dias.
Ana Carolina Farah Borges da Silva, Juíza de Direito da 1.ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei etc.
Faz saber aos herdeiros: GABRIELA BATISTA PERES, Casada, Prendas do Lar, Rua Antônio Cândido de Carvalho,
2470, Vila São Francisco, CEP 79833-270, Dourados - MS e CLEITON DE AMORIM SOUZA, Solteiro, Rua Albertina
de Matos, 1385, São Francisco, CEP 79833-280, Dourados - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, que neste
juízo de direito, localizado à Avenida Presidente Vargas, n.° 210 (prédio anexo), Centro – CEP n.° 79804-030, fone: (67)
3902-1900, Dourados (MS), e-mail: dou-1vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos da Ação de Arrolamento Comum n.° 081115643.2017.8.12.0002 movida por Kelly Ozema Souza. Assim, ficam o(a)(s) herdeiro(s) não representado(s), para no prazo
de 15 dias, manifestar(em)-se quanto as primeiras declarações (fls. 1-10), nos termos dos artigos 626 e 627 do Código de
Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi determinada que se lavrasse o presente
edital, com publicação na forma da lei. Eu, Julyana Vieira da Silva Santos Meurer, Analista Judiciário, o digitei. (a) Ana
Carolina Farah Borges da Silva, Juíza de Direito. Dourados (MS), 14 de janeiro de 2021.
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2ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
Edital de publicação de sentença declaratória de interdição de Alexandre Souza Vidal de Oliveira.
Eduardo Floriano Almeida, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, na Forma da Lei etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processam por este Juízo e cartório
da Segunda Vara de Família e Sucessões, os autos nº 0809352-35.2020.8.12.0002 de Interdição/PROC em que Angela Maria
Souza Silva Vidal de Oliveira move a Alexandre Souza Vidal de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 001763860,
CPF 030.467.031-63, pai Pedro Vidal de Oliveira, mãe Angela Maria Souza Silva Vidal de Oliveira, Nascido/Nascida 14/08/1994,
natural de Naviraí - MS, com endereço à Constâncio Luiz da Silva, 1.600, casa, Jardim Água Boa, CEP 79811-030, Dourados –
MS. Neles, às f. 32-35, foi proferida sentença, cujo tópico final segue transcrito: “...Ante o exposto, julgo procedente o pedido
para decretar a interdição de Alexandre Souza Vidal de Oliveira declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, pelo que faço com fulcro no art. 1.767 e incisos do Código Civil. Nomeio-lhe curador(a) na pessoa do(a)
requerente Angela Maria Souza Silva Vidal de Oliveira... P.R.I (a) Eduardo Floriano Almeida – Juiz de Direito.” Esta sentença
será inscrita no Registro de Pessoas Naturais, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias (art. 755, §3º do NCPC). Dourados, MS, 09 de dezembro de 2020.
(1ª P 16/12/2020; 2ª P 07/01 e 3ª P 18/01/2021)

4ª Vara Criminal de Dourados
Edital de citação – prazo 15 dias
O Exmo. Sr. Dr. Alessandro Leite Pereira – MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Dourados - MS, na forma
da Lei, etc...
Faz saber ao acusado: Anderson Mateus Rosalem, nascido aos 15/02/1988, Brasileiro, natural de Botucatu-SP, pai Delson
Antônio Rosalem, mãe Miriam Ramos Rosalem, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, que contra ele está
sendo movida pelo Ministério Público, Ação Penal nº 0006983-72.2018.8.12.0002, por infração ao Art. 147 “caput” (três vezes)
c/c Art. 61 “caput”, II, “f” e Art. 129 § 9º todos do(a) CP. Como o referido acusado não foi encontrado pelo oficial das diligências,
pelo presente fica citado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10(dez), consoante artigo 396 e parágrafo
único do CPP., ficando ciente de que não sendo apresentada a defesa por advogado constituído, no prazo estipulado, será
nomeado a Defensoria Pública para oferecê-la (artigo 396 A, § 2º do CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados
e ninguém alegue ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Dourados – MS, aos 11 de janeiro de 2021. Eu, André Brusarosco Andrade-Analista Judiciário, o digitei.
Eu, Fabiana Pereira Paiva Adomaitis–Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Alessandro Leite Pereira, Juiz de Direito.

Edital de citação – prazo 15 dias
O Exmo. Sr. Dr. Alessandro Leite Pereira – MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Dourados - MS, na forma
da Lei, etc...
Faz saber ao acusado: Antonio Rodrigues da Silva, nascido aos 24/03/1963, Brasileiro, natural de Rinopolis-SP, pai João
Rodrigues da Silva, mãe Sofia Maria da Conceição, o qual atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, que contra ele
está sendo movida pelo Ministério Público, Ação Penal nº 0012119-16.2019.8.12.0002, por infração ao Art. 147 “caput” c/c Art.
61 “caput”, II, “f”, “h” ambos do(a) CP. Como o referido acusado não foi encontrado pelo oficial das diligências, pelo presente fica
citado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10(dez), consoante artigo 396 e parágrafo único do CPP., ficando
ciente de que não sendo apresentada a defesa por advogado constituído, no prazo estipulado, será nomeado a Defensoria
Pública para oferecê-la (artigo 396 A, § 2º do CPP). Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue
ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Dourados – MS, aos 11 de janeiro de 2021. Eu, André Brusarosco Andrade-Analista Judiciário, o digitei. Eu, Fabiana Pereira
Paiva Adomaitis–Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Alessandro Leite Pereira, Juiz de Direito.

Três Lagoas
2ª Vara Criminal de Três Lagoas
Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0000166-61.2020.8.12.0021 que o MPE move contra RODRIGO PORFIRIO PEREIRA, Brasileiro, Convivente, Agente de
Serviços Gerais, RG 1534639/SSPMS, CPF 035.284.851-08, pai Orlindo Pereira, mãe Severina Porfírio Pereira, Nascido/
Nascida em 21/08/1986, natural de Água Clara - MS, com endereço à Rua Jorge Elias Seba, 131, Fundos, Bairro Jardim
Angélica, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do
art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das
diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para
no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que
preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído
será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
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ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa
oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira,
Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias.
O Doutor Vinicius Pedrosa Santos, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a ADILTON JOSÉ DOS SANTOS, Brasileiro, Auxiliar de Serviços Gerais, CPF 084.289.204-43, mãe Maria de
Lourdes dos Santos, Nascido/Nascida em 28/04/1988, natural de Passo de Camaragibe - AL, com endereço à Penitenciária
de Segurança Média, Três Lagoas - MS, atualmente em local incerto e não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado à Rua
Zuleide Pérez Tabox, 1109, tramita o processo n.º 0000021-05.2020.8.12.0021. Assim, fica este intimado para no prazo de
10 dias, efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de R$ 478,65, atualizado até 01.09.2020, sob pena de inscrição em
dívida ativa. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do
presente, com a sua publicação na sede deste Juízo, bem como, caso a situação, no Diário da Justiça do Estado. Eu, Valdemira
Fernandes Lopes, Analista Judiciário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito. Três Lagoas/MS, 27 de outubro de
2020.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0000286-07.2020.8.12.0021 que o MPE move contra JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Ajudante de
Pedreiro, RG 620755532-SSP/SP, CPF 024.748.931-05, pai Jaime Felix de Oliveira, mãe Elange dos Santos, Nascido/Nascida
em 07/05/1987, natural de Três Lagoas - MS, com endereço à Rua Munir Thomé, 3771, Quinta da Lagoa, Três Lagoas - MS,
atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 21, do Decreto-lei n.
3688/41, c/c art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para
citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez)
dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396
do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor
Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado.
Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o.
Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0001580-94.2020.8.12.0021 que o MPE move contra JOSINEY DOS SANTOS CUNHA, (Outros nomes: Josiney dos Santos),
Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 66.284.602-3-SSP/SP, CPF 058.888.851-69, mãe Claudia Regina dos Santos, Nascido/
Nascida em 01/10/1997, natural de Coxim - MS, Outros Dados: (67) 9203-0935, com endereço à Rua Rafael de Haro, 1701, Vila
Haro, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art.
129, §9°, e art. 147, “caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça
das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para
no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que
preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído
será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa
oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira,
Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0001815-10.2019.8.12.0114 que o MPE move contra HELMAR DE SOUZA CASTILHO, Brasileiro, Auxiliar de Serviços Gerais,
RG 1137830-SSP/MS, CPF 823.170.621-68, pai Valdemar Martins de Castilho, mãe Terezinha Maria de Souza, Nascido/Nascida
em 22/05/1978, natural de Três Lagoas - MS, Outros Dados: F: (67)99886-6220/ 99676-4618, com endereço à Condomínio BemTe-Vi, Bloco D, apto 103, Novo Oeste, CEP 79600-000, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido
denunciado como incurso(a) nas penas dos art. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo
Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal
e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas,
nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha
advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume
e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 11 de janeiro de 2021. Eu,
Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.
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Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0008806-87.2019.8.12.0021 que o MPE move contra MARCOS CAMARGO DIAS, Brasileiro, Solteiro, Funileiro, RG 1908954SSP/MS, pai José Camargo Dias, mãe Doralice Leste Dias, Nascido/Nascida em 06/02/1988, natural de Três Lagoas - MS, com
endereço à Rua Sete, 2709, Vila Piloto, CEP 79600-000, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo
sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal Brasileiro, como o(a) não
foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a)
da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e
arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de
que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no
lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 13 de janeiro
de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0000450-40.2018.8.12.0021 que o MPE move contra REGINALDO LIMA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Carpinteiro, RG
2.275.997-SEJUSP/MS, CPF 038.704.963-04, pai Antonio Bertino da Silva, mãe Maria Edilene Lima da Silva, Nascido/Nascida
em 04/05/1988, Outros Dados: 67-99176-9316 / 67-99190-1843, com endereço à Assentamento Samambaia, Lote 262, próx.
Cras Samambaia - área de invasão, Vila Maria / Guanabara, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo
sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 129, §9°, art. 147 c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código
Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital
devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em)
defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei
11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente
edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e
Três Lagoas, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de
Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0002379-40.2020.8.12.0021 que o MPE move contra MARCIANO CASSIANO DA SILVA, (Alcunha: Baianinho), Brasileiro, RG
60.942.959-0-SSP/BA, CPF 051.145.105-92, pai Antonio Cassiano da Silva, mãe Maria das Dores Benedito da Silva, Nascido/
Nascida em 24/04/1986, natural de Juazeiro - BA, com endereço à Viela Ivo Pompeu Capilé, 1955, Jd. Capilé, CEP 79600-000,
Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 21,
“caput”, do Decreto-lei 3.688/41, c/c art 61, inciso II,”f”, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça
das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para
no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que
preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído
será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa
oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira,
Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0002515-37.2020.8.12.0021 que o MPE move contra JOSÉ LEANDRO PINTO RAMÃO DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro,
Pedreiro, pai José Maria Pinto dos Santos, mãe Ana Egna Ramão, Nascido/Nascida em 04/09/1986, de cor Branco, natural
de Três Lagoas - MS, com endereço à Rua Washington Luiz, 248, Jardim Itamarati, CEP 79621-080, Três Lagoas - MS, Fone
(067)92117393, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 129,
§9°, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo
presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado,
oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo
Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar
sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido
o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta
cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos,
Juiz de Direito.
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Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0002526-66.2020.8.12.0021 que o MPE move contra DERICK DA SILVA VIRGILIO, Brasileiro, Solteiro, Pedreiro, RG 2002069/
SSPMS, CPF 063.951.951-23, pai Adriano Virgilio de Almeida, mãe Iracema Francisca da Silva, Nascido/Nascida em 18/06/1997,
natural de Três Lagoas - MS, com endereço à Rua Sabino José da Costas, 2302, Cangalha, Três Lagoas - MS, atualmente em
lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 21, “caput”, do Decreto-lei 3.688/41 c/c
art. 61, II, “f”, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal,
fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de
advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de
Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para
apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado
nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa
Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0003201-97.2018.8.12.0021 que o MPE move contra JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOARES, Brasileiro, RG 371300022-SSP/
SP, CPF 329.171.628-05, pai José Santos Soares, mãe Aparecida Moraes de Oliveira, Nascido/Nascida em 11/02/1983, natural
de Panorama - SP, com endereço à Rua Nove, 1210, Bairro Santa Terezinha, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto
e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 21, “caput”, do Decreto-lei 3.688/41, c/c art 61, inciso
II, “f”, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo
presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado,
oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo
Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar
sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido
o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta
cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos,
Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0003906-27.2020.8.12.0021 que o MPE move contra ANDERSON BERNARDO DA SILVA, Brasileiro, RG 483744220, CPF
435.532.088-05, pai Expedito Bernardo da Silva, mãe Maria Helena da Silva, Nascido/Nascida em 16/05/1992, natural de Ubirata
- PR, com endereço à Rua das Graças, 1240, Bairro Carioca, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo
sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo
Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal
e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas,
nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha
advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume
e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu,
Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0004501-26.2020.8.12.0021 que o MPE move contra JOVENIL EPIFANIO BALDUÍNO, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Serviços
Gerais, RG 736991-SSPMS, pai Sebastião Ataliba Epifânio, mãe Joana Francisca Balduina, Nascido/Nascida em 12/12/1953,
natural de Ribas do Rio Pardo - MS, com endereço à Rua Trajano dos Santos, 14, Fundos, Santa Luzia, Três Lagoas - MS,
atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 155, §1°, do Código Penal,
como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente
citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas
e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de
que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no
lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 11 de janeiro
de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0004775-87.2020.8.12.0021 que o MPE move contra FLÁVIO MORAES SILVA, Brasileiro, Solteiro, Pedreiro, RG 1416186/
SSPMS, CPF 003.045.121-33, pai Hilson Moraes da Silva, mãe Valdevina Januaria da Silva, Nascido/Nascida em 22/06/1984,
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natural de Paranatinga - MT, com endereço à Rua Taufic Farran, 210, Vila Piloto, CEP 79612-432, Três Lagoas - MS, atualmente
em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 155, “caput”, do Código Penal, como
o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente
citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas
e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de
que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no
lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 11 de janeiro
de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0006142-83.2019.8.12.0021 que o MPE move contra LUCIANO VIEIRA, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 50448-DRT/MS, CPF
817.477.991-49, mãe Maria José Vieira, Nascido/Nascida em 13/07/1976, natural de Três Lagoas - MS, com endereço à Viela
Kit, 1129, Vila Nova, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas
penas do art. 147, “caput”, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça
das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para
no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que
preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído
será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa
oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira,
Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0006401-78.2019.8.12.0021 que o MPE move contra ENIO DIAS VALIM OLIVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG
1699673-SSP/MS, CPF 036.298.341-08, pai Nelson Carlos Valim de Oliveira, mãe Jussara Aparecida Dias de Oliveira, Nascido/
Nascida em 16/01/1989, natural de Três Lagoas - MS, com endereço à Rua Graça Aranha, 2318, Jardim Dourados, CEP 79600000, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art.
21, “caput”, do Decreto-lei 3.688/41, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça
das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para
no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que
preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído
será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa
oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira,
Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0008165-02.2019.8.12.0021 que o MPE move contra CAIO BERNAR VIEIRA, Brasileiro, Vendedor, RG 44.510.586-0-SSP/SP,
CPF 400.148.088-38, pai José Carlos Vieira, mãe Lenir Passos Nascimento Vieira, Nascido/Nascida em 08/01/1989, natural
de Lucelia - SP, com endereço à Rua Tancredo Tasso Gomes, 1390, São João, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto
e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do art. 21, “caput”, do Decreto-lei 3.688/41, c/c art. 61. II, “f”,
ambos do Código Penal, como o(a) não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo
presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10(dez) dias, através de advogado,
oferecer(em) defesa escritas e arrolar(em) testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo
Penal (Lei 11.719/08), advertido de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar
sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido
o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta
cidade e Três Lagoas, aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos,
Juiz de Direito.

Edital de intimação de sentença, prazo: 90 dias
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2º Ofício Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos de Processo Crime
0006798-74.2018.8.12.0021 que o Ministério Público Estadual move contra LUCAS DOS SANTOS SILVA, (Alcunha: Foguinho),
Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, RG 2303777, mãe Cleuza Santos da Silva, com endereço à Residencial
Orestinho, Bloco 5 - Apartamento 303, Condomínio Pereira Barreto, CEP 79600-000, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar
incerto e não sabido, de que por este Juízo, aos 05.10.2020, nos autos supra foi proferida sentença, em cuja decisão o acusado
supra foi condenado à pena de três anos de reclusão e pagamento de catorze dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I,
do CP, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Dessa forma,
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fica o sentenciado, através do presente edital, intimado da dita sentença e cientificado de que poderá dela recorrer no prazo
de cinco (05) dias contados do término do prazo acima estipulado, pena da ocorrência do trânsito em julgado. Informa também
que este Juízo tem sua sede na Rua Zuleide Perez Tabox, s/n.º, Edifício do Fórum, Três Lagoas-MS. Por fim, para que ninguém
possa alegar ignorância futuramente, expediu-se este edital aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Analista
Judiciário, o digitei. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz
de Direito.

Edital de intimação de sentença, prazo: 90 dias
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2º Ofício Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos de Processo Crime
0006799-59.2018.8.12.0021 que o Ministério Público Estadual move contra LUCAS DOS SANTOS SILVA, (Alcunha: Foguinho),
Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 2303777, mãe Cleuza Santos da Silva, Nascido/Nascida em 26/01/1998, natural de Três
Lagoas - MS, com endereço à Rua Orestinho, Bloco 5 - Apartamento 303, Condomínio Pereira Barreto, CEP 79600-000, Três
Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que por este Juízo, aos 05.10.2020, nos autos supra foi proferida
sentença, em cuja decisão o acusado supra foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de treze
dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, a ser cumprida em regime aberto.Dessa forma, fica o sentenciado,
através do presente edital, intimado da dita sentença e cientificado de que poderá dela recorrer no prazo de cinco (05) dias
contados do término do prazo acima estipulado, pena da ocorrência do trânsito em julgado. Informa também que este Juízo
tem sua sede na Rua Zuleide Perez Tabox, s/n.º, Edifício do Fórum, Três Lagoas-MS. Por fim, para que ninguém possa alegar
ignorância futuramente, expediu-se este edital aos 18 de dezembro de 2020. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Analista Judiciário,
o digitei. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de intimação de sentença, prazo: 90 dias
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2º Ofício Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos de Processo Crime
0006800-44.2018.8.12.0021 que o Ministério Público Estadual move contra LUCAS SANTOS DA SILVA, Brasileiro, Solteiro,
Estudante, RG 2303777/SSPMS, mãe Cleuza Santos da Silva, Nascido/Nascida em 26/01/1998, natural de Três Lagoas - MS,
Outros Dados: Preso na Penitenciária de Segurança Média local., com endereço à Penitenciária de Segurança Média, set /
2017, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que por este Juízo, aos 05.10.2020, nos autos supra foi
proferida sentença, em cuja decisão o acusado supra foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão e pagamento
de treze dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, a ser cumprida em regime aberto.Dessa forma, fica o
sentenciado, através do presente edital, intimado da dita sentença e cientificado de que poderá dela recorrer no prazo de cinco
(05) dias contados do término do prazo acima estipulado, pena da ocorrência do trânsito em julgado. Informa também que este
Juízo tem sua sede na Rua Zuleide Perez Tabox, s/n.º, Edifício do Fórum, Três Lagoas-MS. Por fim, para que ninguém possa
alegar ignorância futuramente, expediu-se este edital aos 18 de dezembro de 2020. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Analista
Judiciário, o digitei. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz
de Direito.

Edital de intimação de sentença, prazo: 90 dias
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2º Ofício Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos de Processo Crime
0008465-95.2018.8.12.0021 que o Ministério Público Estadual move contra LUIZ FAGUNDES, Brasileiro, RG 474516-SSP/
MS, CPF 437.038.601-20, pai GUMERCINDO FAGUNDES, mãe HILDA COSTA FAGUNDES, Nascido/Nascida em 08/05/1967,
natural de Presidente Venceslau - SP, Outros Dados: Cel: 99199-3614, com endereço à Rua José Lopes Sejópolis, nº 1812 Nova Americana, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que por este Juízo, aos 26.10.2020, nos autos
supra foi proferida sentença, em cuja decisão o acusado supra foi condenado à pena de dois anos de reclusão e pagamento
de dez dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, IV, do CP, a ser cumprida em regime aberto. Dessa forma, fica o sentenciado,
através do presente edital, intimado da dita sentença e cientificado de que poderá dela recorrer no prazo de cinco (05) dias
contados do término do prazo acima estipulado, pena da ocorrência do trânsito em julgado. Informa também que este Juízo
tem sua sede na Rua Zuleide Perez Tabox, s/n.º, Edifício do Fórum, Três Lagoas-MS. Por fim, para que ninguém possa alegar
ignorância futuramente, expediu-se este edital aos 08 de janeiro de 2021. Eu, Marcos Antonio Dias Lovo, Chefe de Cartório,
o digitei. Eu, Marcos Antonio Dias Lovo, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc. ...
Faz saber a MURILO COUTO ALVES, RG 1.622.437/SSPMS, CPF 003.629.841-74, pai Otair Souza Alves, mãe Luciana
dos Santos Couto Alves, Nascido/Nascida em 27/01/1989, natural de Três Lagoas - MS, com endereço à Rua 13, 211, Vila
Piloto, Três Lagoas - MS, a (o)(s) qual(is) se encontra(m) em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, sito na
Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, tramitam os autos da Ação Penal nº 0900048-60.2020.8.12.0021, em que lhe move Ministério
Público Estadual, Assim fica(m) este(a) notificado(a) por todo o conteúdo da denúncia, no(s) endereço(s) ou onde for(em)
encontrado(s), o(s) acusado(s) abaixo relacionado(s), para que, através de advogado, ofereça defesa preliminar à denúncia no
prazo de 10 (dez) dias, caso contrário será nomeado defensor para oferecê-la podendo alegar toda a matéria elencada no § 1º
do artigo 55 da Lei n.º 11.343/06, na Ação Penal que lhe(s) move o Ministério Público Estadual, como incurso(s) nas penas do(s)
artigo(s) 33, caput, e 35, c/c 40, incisos III e IV, todos da Lei n.º11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal. E para que chegue ao
seu conhecimento, como todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, que será afixado no lugar de
costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 08 de janeiro de 2021.
Eu, Mariana Ferreira da Silveira, Estagiário, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.
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Edital de intimação, prazo: 15 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a MARCOS FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 605838549, CPF
055.563.341-10, Outros Dados: Rua Fariza Zaguir, n. 1890, Paranapungá, Três Lagoas/MS, Condomínio Cavaquinho, bloco 03,
apto 201, Residencial Novo Oeste II, Três Lagoas - MS, a (o)(s) qual(is) se encontra(m) em local incerto ou não sabido, que,
neste Juízo de Direito, sito na Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, tramitam os autos da Ação Penal n.º 0003510-89.2016.8.12.0021,
movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em face de Wesley Luiz de Suza. Assim, fica(m) este(s)
devidamente intimado(s) para que manifeste interesse na restituição da motocicleta apreendida nos autos (CB 300/Honda,
cor branca), no prazo de 30 (trinta) dias, condicionado a regularização administrativa do bem (veículo com placa adulterada).
Caso não haja manifestação, será decretada a perda em favor da União. E para que chegue ao seu conhecimento, como
todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, que será afixado no lugar de costume e publicado na
imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 07 de janeiro de 2021. Eu, Marcos Antonio Dias
Lovo,Chefe de Cartório, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito.

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a ELTON VICENTE PEREIRA, Brasileiro (ATUALMENTE PRESO NO PSML), pai Lauro Vicente Pereira, mãe
Rosangela Pereira, Nascido/Nascida em 30/12/1989, natural de Carapicuiba - SP, Outros Dados: Fone: 67-9125-3554, com
endereço à Rua Vicente Leão, 1940, Jardim Planalto, CEP 79600-000, Três Lagoas - MS, Fone 3524-4831, atualmente em local
incerto e não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, tramita o processo n.º 000069806.2018.8.12.0021. Assim, fica este intimado para no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de R$
449,55, atualizado até 31.12.2020, sob pena de inscrição em dívida ativa. E para que chegue ao seu conhecimento, como de
todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na sede deste Juízo, bem como,
caso a situação, no Diário da Justiça do Estado. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Analista Judiciário, digitei-o. Vinicius Pedrosa
Santos, Juiz de Direito. Três Lagoas/MS, 11 de janeiro de 2021.

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a KETLIN LAIS DO NASCIMENTO CASIMIRO, Brasileira, Solteira, Estudante, RG 2.193.291-SSP/MS, CPF
066.807.751-40, pai Carlos Donisete Casimiro, mãe Aparecida Marques do Nascimento Machado, Nascido/Nascida em
20/04/1998, natural de Nova Andradina - MS, Outros Dados: 67 - 991171721, com endereço à Rua Quixeramobim, 2584, Quadra
16, Lote 18, Jardim Carandá, CEP 79640-568, Três Lagoas - MS, atualmente em local incerto e não sabido, que, neste Juízo de
Direito, situado à Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, tramita o processo n.º 0007773-62.2019.8.12.0021. Assim, fica este intimado
para no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de R$11.551,99, atualizado até 01.11.2020, sob pena
de inscrição em dívida ativa. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada
a lavratura do presente, com a sua publicação na sede deste Juízo, bem como, caso a situação, no Diário da Justiça do Estado.
Eu, Marcos Antonio Dias Lovo, Chefe de Cartório, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito. Três Lagoas/MS, 18 de
dezembro de 2020.

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a CAIO ROGÉRIO VIEIRA MARTINS, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 1847123, pai Sebastião Martins, mãe
Ana Vieira da Silva, Nascido/Nascida em 23/03/1993, natural de Ribas do Rio Pardo - MS, com endereço à rua José Lopes
Barbosa, 3112, fone 99618-7559, Acácias, Três Lagoas - MS, atualmente em local incerto e não sabido, que, neste Juízo de
Direito, situado à Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, tramita o processo n.º 0008760-45.2012.8.12.0021. Assim, fica este intimado
para no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de R$ 420,20 (quatrocentos e vinte reais e vinte
centavos), atualizado até 01.01.2021, sob pena de inscrição em dívida ativa. E para que chegue ao seu conhecimento, como de
todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na sede deste Juízo, bem como,
caso a situação, no Diário da Justiça do Estado. Eu, Evaldo de Oliveira Sobrinho, Analista Judiciário, digitei-o. Vinicius Pedrosa
Santos, Juiz de Direito. Três Lagoas/MS, 08 de janeiro de 2021.

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias.
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a LUCIANO VIANA MACHADO, Brasileiro, Mecânico, RG 163967/SSPRR, mãe Maria Juraci Viana Machado,
Nascido/Nascida em 20/12/1984, natural de Borba - AM, com endereço à Rua Carlos Camargo, 627, Jardim Progresso, CEP
79600-000, Três Lagoas - MS, atualmente em local incerto e não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Zuleide
Pérez Tabox, 1109, tramita o processo n.º 8000760-61.2019.8.12.0800. Assim, fica este intimado para no prazo de 10 dias,
efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de R$405,88, atualizado até 01.12.2020, sob pena de inscrição em dívida ativa.
E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com
a sua publicação na sede deste Juízo, bem como, caso a situação, no Diário da Justiça do Estado. Eu, Marcos Antonio Dias
Lovo, Chefe de Cartório, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz de Direito. Três Lagoas/MS, 12 de janeiro de 2021.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Edital de intimação de sentença – vítima, prazo: 20 dias
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2º Ofício Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos de Processo Crime
0001269-16.2014.8.12.0021 que o Ministério Público Estadual move contra Willian Lucas Rocha Dias, de que por este Juízo, aos
24.01.2019, nos autos supra foi proferida sentença, em cuja decisão foi reconhecida a ocorrência da prescrição e julgada extinta
a punibilidade dos fatos narrados nesta ação penal atribuídos ao acusado. Dessa forma, fica a vítima THALITA ANDRESSA
MINONI DA SILVA, Brasileiro, pai Marcelo Pereira da Silva, mãe Mirian Minoni da Silva, Nascido/Nascida 13/09/1996, natural de
Bastos - SP, Rua Firmino Gonçalves Pereira, 127, Jardim Pitangueiras, Bastos - SP, atualmente em lugar incerto e não sabido,
através do presente edital, intimada da dita sentença e cientificado de que poderá dela recorrer no prazo de cinco (05) dias
contados do término do prazo acima estipulado, pena da ocorrência do trânsito em julgado. Informa também que este Juízo
tem sua sede na Rua Zuleide Perez Tabox, s/n.º, Edifício do Fórum, Três Lagoas-MS. Por fim, para que ninguém possa alegar
ignorância futuramente, expediu-se este edital aos 11 de janeiro de 2021. Eu,Evaldo de Oliveira Sobrinho, Analista Judiciário,
digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito.

Edital de intimação de sentença – vítima, prazo: 20 dias
O(A) Doutor(a) Vinicius Pedrosa Santos, MM(a). Juiz(a) de Direito da 2º Ofício Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos de Processo Crime
0003758-16.2020.8.12.0021 que o Ministério Público Estadual move contra Milton Silva Yamamoto, de que por este Juízo, aos
19/10/2020, nos autos supra foi proferida sentença, em cuja decisão o acusado supra foi abolvido da imputação do crime do art.
213 do Código Penal, com norte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Dessa forma, fica a vítima MARIA DE MOURA
ALVES VIEIRA, RG 499.509/SSP/PI, CPF 987.843.821-04, Cond. Eng. Alexander, Bloco 1, Apto 104, fone 99139-2676, Novo
Oeste 2, Três Lagoas - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, através do presente edital, intimada da dita sentença e
cientificado de que poderá dela recorrer no prazo de cinco (05) dias contados do término do prazo acima estipulado, pena da
ocorrência do trânsito em julgado. Informa também que este Juízo tem sua sede na Rua Zuleide Perez Tabox, s/n.º, Edifício
do Fórum, Três Lagoas-MS. Por fim, para que ninguém possa alegar ignorância futuramente, expediu-se este edital aos 11 de
janeiro de 2021. Eu,Marcos Antonio Dias Lovo, Chefe de Cartório, digitei-o. Vinicius Pedrosa Santos, Juiz(a) de Direito.

3ª Vara Criminal de Três Lagoas
Edital de citação, prazo: 15 dias.
A Doutora Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso
do Sul, localizada na Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, Edifício do Fórum Des. Gerval Bernadino de Souza - CEP 70601-100,
Fone: (67) 3929-1700, Três Lagoas-MS - E-mail: trl-3vcrim@tjms.jus.br, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0008161-96.2018.8.12.0021 que o MPE move contra JESSICA RODRIGUES CORREA, Brasileira, Solteira, Estudante, pai
Ailton Correa, mãe Silvia Rodrigues, Nascido/Nascida em 23/11/1999, natural de Três Lagoas - MS, Outros Dados: F 92677167, com endereço à Rua K, 1969, Cel. 9296 3334 / 9166 3507, Vila Sâo João, CEP 79600-000, Três Lagoas - MS, Fone
92963334, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do Art. 155 § 1º §
4º, I, IV do(a) CP e Art. 244-B “caput” do(a) ECA, como não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação
pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, oferecer defesa escrita e arrolar testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de
Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido(a) de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para
apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado
nesta cidade e Três Lagoas, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Eliane Pereira Boaventura, Analista Judiciário, o digitei. Eu, Roziney
Lima Garcia Galvão, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito.

Edital de citação, prazo: 15 dias.
A Doutora Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso
do Sul, localizada na Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, Edifício do Fórum Des. Gerval Bernadino de Souza - CEP 70601-100,
Fone: (67) 3929-1700, Três Lagoas-MS - E-mail: trl-3vcrim@tjms.jus.br, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0006684-72.2017.8.12.0021 que o MPE move contra OSVALDO SOCORRO DE SOUZA, Brasileiro, Casado, RG 531198868/
SSP/SP, CPF 934.962.815-53, pai Osvaldo de Souza, mãe Maria do Socorro, Nascido/Nascida em 02/03/1977, natural de Sao
Francisco do Conde - BA, com endereço à Rua: Luiz Manoel de Queiros, 818, CEP 13150-000, Cosmopolis - SP, atualmente
em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do Art. 147 “caput”, 69 “caput” c/c Art. 61
“caput”, II, “f” e Art. 359 “caput” todos do(a) CP, como não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação
pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, oferecer defesa escrita e arrolar testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de
Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido(a) de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para
apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado
nesta cidade e Três Lagoas, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Eliane Pereira Boaventura, Analista Judiciário, o digitei. Eu, Roziney
Lima Garcia Galvão, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Edital de citação, prazo: 15 dias.
A Doutora Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso
do Sul, localizada na Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, Edifício do Fórum Des. Gerval Bernadino de Souza - CEP 70601-100,
Fone: (67) 3929-1700, Três Lagoas-MS - E-mail: trl-3vcrim@tjms.jus.br, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.º
0007508-60.2019.8.12.0021 que o MPE move contra EDIPO JULIANO APARECIDO, Brasileiro, RG 1763251/SSPMS, mãe
Maria de Fátima Aparecida, Nascido/Nascida em 22/04/1988, natural de Três Lagoas - MS, Outros Dados: 67.99171-6341, com
endereço à Rua Benedito Soares da Motta, 38, Jardim Novo Aeroporto, Três Lagoas - MS, Fone 67.99142-0886, atualmente
em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do Art. 129 § 9º do(a) CP, como não foi
encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a)
da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oferecer defesa escrita e arrolar
testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido(a) de que
caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no
lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 13 de janeiro
de 2021. Eu, Eliane Pereira Boaventura, Analista Judiciário, o digitei. Eu, Roziney Lima Garcia Galvão, Chefe de Cartório, o
conferiu e subscreveu. Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito.

Edital de citação, prazo: 15 dias.
A Doutora Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso
do Sul, localizada na Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, Edifício do Fórum Des. Gerval Bernadino de Souza - CEP 70601-100,
Fone: (67) 3929-1700, Três Lagoas-MS - E-mail: trl-3vcrim@tjms.jus.br, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime
n.º 0000119-58.2018.8.12.0021 que o MPE move contra CARLOS ALBERTO ESTECIO CALDEIRA, Brasileiro, Solteiro, RG
48964035/SSPSP, CPF 415.850.928-94, pai Carlos Alberto Caldeira, mãe Vanderleia Estecio Caldeira, Nascido/Nascida em
23/07/1993, natural de Sao Joaquim da Barra - SP, com endereço à Rua José Reis, 424, Fone 67-9252-7636, Nosso Teto, Sao
Joaquim da Barra - SP, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como incurso(a) nas penas do Art.
147 “caput” c/c Art. 344 c/c Art. 61 “caput”, II, “f” todos do(a) CP, como não foi encontrado(a) pelo Oficial de Justiça das diligências
para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado(a) da referida Ação Penal e intimado(a) para no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oferecer defesa escrita e arrolar testemunhas, nos termos do que preceitua o artigo 396 do
Código de Processo Penal (Lei 11.719/08), advertido(a) de que caso não tenha advogado constituído será nomeado Defensor
Público para apresentar sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado.
Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Eliane Pereira Boaventura, Analista Judiciário, o
digitei. Eu, Roziney Lima Garcia Galvão, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito.

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias.
O(A) Doutor(a) Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber a JORGE ELIAS NETO, (Outros nomes: Jorginho), Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 201.239SSP/
MS, CPF 080.719.181-72, pai Edson Elias Acre, mãe Guilhermina de Lima Acre, Nascido/Nascida 27/05/1950,
natural de Três Lagoas - MS, Rua Bruno Pol, 640, São Carlos, CEP 79600-000, Três Lagoas - MS, Fone (067)
, atualmente em local incerto e não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Zuleide Pérez Tabox, 1109, Edifício do
Fórum Des. Gerval Bernadino de Souza - CEP 70601-100, Fone: (67) 3929-1700, Três Lagoas-MS - E-mail: trl-3vcrim@tjms.jus.
br, tramita o processo n.º 0000202-65.2004.8.12.0021 - Furto (art. 155) em que foi denunciado como incurso nas penas do Art.
180 § 1º do(a) CP. Assim, fica este intimado para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da pena de multa, no valor de
R$ 3.843,59 (Três mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até 13/01/2021, sob pena de
inscrição em dívida ativa. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a
lavratura do presente, com a sua publicação na sede deste Juízo, bem como, caso a situação, no Diário da Justiça do Estado.
Dado e passado nesta cidade e Três Lagoas/MS, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Eliane Pereira Boaventura, Analista Judiciário,
o digitei. Eu, Roziney Lima Garcia Galvão, Chefe de Cartório, o conferi e subscreveu. Daniela Endrice Rizzo, Juíza de Direito.

COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA
Aparecida do Taboado
1ª Vara de Aparecida do Taboado
Edital de intimação, prazo: 30 (trinta) dias
O Dr André Ricardo, Juiz de Direito da 1ª Vara, da Comarca de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, na
forma da Lei, etc...
Faz saber a EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, que, neste Juízo de Direito, situado à Avenida Orlando Mascarenhas
Pereira, 2098, tramita a Ação Alteração de Regime de Bens, sob nº 0801823-93.2020.8.12.0024, tendo como requerentes Kleber
Vieira Ribeiro e Josygerk de Almeida Lima Vieira. Assim, ficam todos cientes da ação consensual de alteração de regime de
bens no casamento, do regime de comunhão parcial de bens para o regime de comunhão universal de bens. E, para que chegue
ao seu conhecimento, como de todos os demais interessados, e para que ninguém venha alegar ignorância, foi determinada
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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a lavratura deste edital, que será afixado no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei. Cumpra-se. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Aparecida do Taboado/MS, aos 13 de janeiro de 2021. Eu, Ademir Fernandes de Freitas, Analista
Judiciário, digitei e conferi. Eu, Lucenilda Barboza de Queiroz, Chefe de Cartório em substituição legal, conferi e subscrevi.

Bataguassu
1ª Vara de Bataguassu
Edital de intimação, prazo: 30 dias
Marcel Goulart Vieira, Juiz de Direito, da 1ª Vara, da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da
Lei, etc...
Faz saber a Executado ILSON DEDE DA CRUZ, atualmente em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito,
situado na Rua Rio Brilhante, 506, tramitam os autos de Execução Fiscal, nº 0000218-67.2005.8.12.0026, aforada por Município
de Bataguassu MS, e em que sua pessoa figura como Executado ILSON DEDE DA CRUZ. Assim, fica este INTIMADO quanto
ao teor da sentença prolatada, que, em sua parte conclusiva, assim dispôs: Assim, nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil, extingo o presente feito. Condeno a parte executada no pagamento de eventuais custas e despesas
processuais. Deixo de condena-la em honorários sucumbência, eis que o parcelamento já englobou tal verba Fica ainda
ciente,que poderá interpor o respectivo recurso, no prazo de dias. E para que chegue ao seu conhecimento, como de todos os
demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Robison Sene de Lima,
Analista Judiciárioo digitei, e eu, Osvaldo Kazuo Kubota, o conferi e subscrevi. Bataguassu(MS), 08 de janeiro de 2019.
Marcel Goulart Vieira
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

2ª Vara de Bataguassu
Edital de interdição
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul,na forma da Lei,
etc...
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo de Direito foram processados
regularmente, a requerimento de Adriana Araujo da Silva, os autos de Interdição, feito nº 0800381-86.2020.8.12.0026, de Sara da
Silva Oliveira, brasileira, solteira, RG 378983611, CPf 333.225.718-82, Pai Marcio Rodrigues de Oliveira, Mãe Adriana Araujo da
Silva, nascida 23/05/2001, Natural de Itapevi SP, Rua José da Fonseca Simões, 3, Nova Porto XV, Bataguassu MS, portadora de
paralisia celebral, sendo absolutamente incapaz para os atos da vida civil, havendo sido decretada sua interdição por sentença
proferida neste Juízo em 22/09/2020, ato pelo qual foi nomeada curadora Adriana Araujo da Silva, Brasileira, Solteira, Prendas
do Lar, RG 45277462, CPF 326.560.878-64, pai Raimundo Pereira da Silva, mãe Alzira Quaresma de Araujo, Nascido/Nascida
10/11/1981, natural de Salvador - BA, Rua José da Fonseca Simões, 3, Nova Porto XV, CEP 79780-000, Bataguassu - MS, que
aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, eu, Danilo Coser Bezerra, Analista Judiciário ad-hoc, o digitei, e eu, Demarcos Florentino Araújo,
Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Bataguassu/MS, 19 de outubro de 2020. Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito.
(1ª P 18.01, 2ª P 28.01 e 3ª P 08.02)

Edital de citação – prazo de 20 dias
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito, da 2ª Vara, da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei,
etc,
Faz saber aos réus que se encontram em local incerto e não sabido, bem como aos demais interessados, conforme o
disposto no art. 259, inciso I, do CPC que, neste Juízo de Direito, 2ª Vara Judicial, situada na Rua Rio Brilhante, 506, Centro,
CEP 79.780-000, Bataguassu MS, tramitam os autos da Ação de Usucapião/PROC, sob o nº 0801434-05.2020.8.12.0026, que
Ataide Holanda de Oliveira move em face de Joaquim Monteiro e outro. Imóveis a serem usucapidos: Lotes números 16, 17,
18 e 19 da Quadra 05, situado à Rua Diamantino, completada pelas ruas 13 de Outubro, Sidrolândia e 15 de Novembro, nesta
cidade, medindo: 35,00 m de frente, onde confronta com a Rua Diamantino; 38,00 m pelo lado direito, de que da rua olha o
terreno, onde confronta com a Rua Sidrolândia; 38,00 m , pelo lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, onde confronta
com o lote 15; 35,00 pelos fundos, onde confronta o lote 20; com uma área de 1.330,00 m2. Assim, ficam devidamente citados
para, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação ao pedido inicial, sob pena de revelia (artigo 344 do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Vinicius Gimenes Runichi, Estagiário, o digitei e
eu, Demarcos Florentino Araújo, Diretor de Cartório, o conferi. Bataguassu/MS, aos 23 de outubro de 2020. Cezar Fidel Volpi,
Juiz de Direito.

Edital de intimação – prazo de 30 dias
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito, da 2ª Vara, da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei,
etc.
Faz saber ao Executado: Edson dos Santos Silva, Brasileiro, Casado, RG 349375999, CPF 283.496.658-31, com endereço
à Rua Minas Gerais, 16-37, Vila Boa Vista, CEP 19470-000, Presidente Epitácio - SP, atualmente em lugar incerto e não sabido
que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Rio Brilhante, 506, tramitam os autos da Ação de Cumprimento de sentença/PROC,
sob o nº 0800288-94.2018.8.12.0026, que Uilson Aparecido Ulian & Cia Ltda move em face de Edson dos Santos Silva. Assim,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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fica a pessoa acima mencionada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a integralidade da dívida em execução
no valor de R$ 1.763,31 (mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), sob pena de aplicação de multa no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e penhora de bens suficientes para o pagamento da integralidade do
débito. Fica, ainda, intimado o executado de que poderá oferecer impugnação, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu Danilo Coser Bezerra, Analista Judiciário ad-hoc, o digitei e
eu, Demarcos Florentino Araújo, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Bataguassu/MS, aos 07 de outubro de 2020. Cezar
Fidel Volpi, Juiz de Direito

Edital de citação – prazo de 30 dias
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito, da 2ª Vara, da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei,
etc.
Faz saber ao Executado: Evandro Ricardo dos Santos, Brasileiro, Solteiro, Campeiro, RG 305771760, CPF 271.342.22802, pai Arlindo Cardoso dos Santos, mãe Maria das Dores Silva Santos, Nascido/Nascida em 14/09/1978, natural de Presidente
Prudente, - SP, com endereço à Rua Siqueira Bueno, 667, Belenzinho, CEP 03173-010, São Paulo - SP, atualmente em lugar
incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Rio Brilhante, 506, tramitam os autos da Ação de Cumprimento
de sentença/PROC, sob o nº 0800329-61.2018.8.12.0026, que E. S. M. S. move em face de Evandro Ricardo dos Santos.
Assim, fica a pessoa acima mencionada citada para, no prazo de 15 dias, pagar o débito alimentar no valor de R$ 937,51, sob
pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida (art. 523,§1º, CPC). Fica, ainda,
intimado que, em caso de revelia, ser-lhe-á nomeado Curador Especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, eu Danilo Coser Bezerra ad-hoc, Analista Judiciário, o digitei e eu, Demarcos Florentino Araújo, Chefe de Cartório, o
conferi e subscrevi. Bataguassu/MS, aos 19 de outubro de 2020. Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito

Edital de intimação – prazo de 15 dias
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito, da 2ª Vara, da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei,
etc.
Faz saber a requerente Ivanilda Gregório da Silva Paz, brasileira, casada, Prendas do Lar, RG 544125, CPF 904.083.30104, pai Francisco Martins Filho, mãe Eurides Gregório da Silva, Nascida em 18/08/1972, natural de Santa Rita do Pardo MS,
Rua Rosário Congro nº 871, Centro, três Lagoas MS, atualmente em lugar incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito,
situado na Rua Rio Brilhante, 506, tramitam os autos da Ação de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal/
PROC, sob o nº 0003472-57.2019.8.12.0026, que Ivanilda Gregório da Silva Paz move em face de Airton Dias da Paz. Assim,
fica a pessoa acima mencionada intimada para para que manifeste-se nestes autos acerca da necessidade de manutenção das
medidas protetivas concedidas por este juízo em seu favor e contra a pessoa de Airton Dias da Paz, salientando que decorrido
o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação haverá presunção de desnecessidade e consequente revogação das medidas
protetivas. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu Caio Alberto Marcicano Rodrigues, Estagiário, o
digitei. Eu, Demarcos Florentino Araújo, Chefe de Cartório, o conferi e subscrevi. Bataguassu/MS, aos 12 de novembro de 2020.
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito

Edital de citação – prazo de 30 dias
Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito, da 2ª Vara, da Comarca de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei,
etc,
Faz saber a Companhia de Viação São Paulo Mato Grosso, CNPJ nº 495.194.08/0002-44, Sede em Indiana Fepasa, SP,
End Telegr Paulomat, fone 10, Caixa Postal 21, atualmente em local incerto e não sabido, que perante este Juízo e Cartório da
2ª Vara, situado na Rua Rio Brilhante, 506, Centro, CEP 79780-000, Fone: (67) 3541-1285, Bataguassu MS, E-mail: btg-2v@
tjms.jus.br, tramitam os autos de Usucapião, autuados sob o n° 0802053-66.2019.8.12.0026, que Elizabete Rodrigues da Silva
Colombo move contra Companhia de Viação São Paulo Mato Grosso, sendo determinado a expedição deste edital, para citar
Companhia de Viação São Paulo Mato Grosso e que tem como objeto o imóvel assim descrito: imóvel urbano, Lote 17, parte
ideal de 253,00 m², com formato de um polígono regular, com frente para a Avenida Presidente Prudente, lado par, localizado
a 23,00 metros da esquina formada pela Avenida Presidente Prudente, lado par e Avenida Dias Barroso, lado par. Assim, fica
a ré ciente de todo o conteúdo da petição inicial e citada para responder a ação, caso queira, no prazo de 15 dias contados
do transcurso do prazo deste edital. Advertências: não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Fica, ainda, advertida de que em caso de revelia, será nomeado
Curador Especial. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Bataguassu (MS). Eu, Danilo Coser Bezerra, Analista Judiciário ad-hoc, o digitei. Eu, Demarcos
Florentino Araújo, Chefe de Cartório, o conferi. Bataguassu/MS, aos 18 de novembro de 2020. Cezar Fidel Volpi, Juiz de Direito.

Bela Vista
1ª Vara de Bela Vista
Edital de convocação dos jurados
O Dr. Evandro Endo, MM.Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da
lei, etc.
Faz saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos dias 02.02.2021 às 08h (000016628.2014), 08.02.2021 às 08h30min (0000321-55.2019), 19.02.2021 às 08h(0001567-23.2018) e 26.02.2021 às 08h (000021411.2019) serão realizadas a primeira, segunda, terceira e quarta reuniões extraordinárias e a primeira periódica do Egrégio
Tribunal Popular do Júri desta Comarca, respectivamente, nas dependências do Fórum local, situado à Rua Barão de Ladário,
1595, centro, Bela Vista-MS, tendo sido sorteados na forma dos arts. 432 e 433, os seguintes jurados:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Elisany Daiana Custódio Peralta-universitária
Rafael Pires Pissurno- Universitário
Denis Gustavo Bento Centurion- universitário
Elizabeth Ibanhes- universitário
Larissa Cristaldo de Lima- educador físico
Jucilene Monteiro Ramires -auxiliar da saude
Sheyla de Souza Cordeiro-professora
David Acosta Filho- universitário
Lidiane Carla de Souza Dutra- funcionária publica
Maria de Fátima Estigarribia-universitária
Marcelo Jara- professor
Marcia Senturion Valdez- professora
Cláudio Pereira dos Santos- motorista
Rosilene Canteiro- secretária
Maristela Benites- técnica em contabilidade
Daniele Fernandes de Oliveira-assistente
Roberto Ferreira Cabral- motorista
Priscila Vilhalva Ortiz de Souza- universitária
Jair dos Santos- artífice de serviços
João Marcos Ximenes Duarte- universitário
Andreia Teixeira Davalo- atendente de serviços diversos
José Augusto de Souza- atendente de serviços diversos
Auciely Vera Flores- universitária
Kamila Godoy Raffel- assistente
Jucemara Pontes Barcelos- atendente infantil

Todos os citados acima mencionados, estão convocados à comparecerem em dia e hora acima mencionados, sob as penas
da lei, estando as respectivas intimações pessoais já ordenadas pela autoridade Judiciária do Tribunal do Júri da Comarca.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Bela Vista, aos 11 de janeiro de 2021. Eu, Danielly de Medeiros Fleitas, Chefe de
Cartório o digitei.

Camapuã
2ª Vara de Camapuã
Edital de intimação medida protetiva: 20 dias
O Dr.(a) Deni Luis Dalla Riva, Juiz de Direito, da 2ª Vara, da Comarca de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos nº 000059743.2020.8.12.0006 da ação de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal/PROC que, Suely Muller move
em face de Suelen Muller Lins e outro, em trâmite neste Juízo e Cartório da 2ª Vara, que em cumprimento e atendendo ao
mais que dos autos consta, pelo presente edital, ficam os Requeridos RAFAEL DE TAL, Brasileiro, com endereço à Uma casa
de Madeira na Rua dos correios, próximo a um bar, Trabalha na Empresa Casa Bela Materiais Construção, CEP 79420-000,
Camapuã - MS e SUELEN MULLER LINS, Brasileira, Convivente, Prendas do Lar, RG 2077438, CPF 060.014.041-51, pai Jose
Carlos Lins, mãe Suely Muller dos Santos, Nascido/Nascida em 18/01/1995, natural de Brasilandia - MS, com endereço à Uma
casa de Madeira na Rua dos correios, próximo a um bar, CEP 79420-000, Camapuã - MS, atualmente em lugares ignorados,
incertos e não sabidos, INTIMADOS de que foi concedido destarte, forte no art. 22 da Lei nº 11.340/06, como medida protetiva
de urgência, determino a proibição do(s) requerido(s) SUELEN MULLER LINS e seu marido RAFAEL DE TAL em aproximar-se
a menos de 100 (cem) metros do local onde estiver a vítima SUELY MULLER, bem como a proibição de contato com a ofendida
por qualquer meio de comunicação. Ficando advertidos os demandados de que, em caso de descumprimento das medidas
protetivas, poderão incorrer na prática do crime de “descumprimento de medidas protetivas”, tipificado no artigo 24-A, da Lei
nº 11.340/06, e serem presos em flagrante delito. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou o MM. Juiz
expedir o presente edital que será publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum. Eu, Valdinez Mendonça dos Santos,
Analista Judiciário, o digitei, e Eu, Maria Ivone Soares Aquino Escrivã(o) Judicial o conferi. Camapuã (MS), aos 28 de outubro de
2020. Maria Ivone Soares Aquino Escrivã assina por determinação judicial – Port. 01/2012 (assinado digitalmente)

Chapadão do Sul
1ª Vara de Chapadão do Sul
Edital de intimação da sentença - prazo: 15 dias
Silvio C. Prado, Juiz de Direito, 1ª Vara, da Comarca de Chapadão do Sul, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Vítima: L. D. S. R, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado
na Av. Mato Grosso do Sul, 311, Parque União - CEP 79560-000, Fone: (67) 3562-2483, Chapadão do Sul-MS - E-mail: chs-1v@
tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0000175-21.2015.8.12.0046, que lhe move o Ministério
Publico Estadual. Assim, fica este(a) intimado(a) quanto ao inteiro teor da sentença prolatada nos autos supracitados, que, em
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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sua parte dispositiva, assim dispôs: “Posto isso,condena-se o acusado O. C., por incorrer nas penas do delito de estupro de
vulnerável, descrito nos Arts. 217-A c/c 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, cometido em meados de
2014, contra a vítima L. d. S. R.”. Fica ainda ciente de que poderá interpor o respectivo recurso no prazo de 5 dias. E para que
chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a
sua publicação na forma da lei. Eu, Morelli Addams de Castro Angelo, Analista Judiciário, digitei-o. Chapadão do Sul (MS), 13 de
janeiro de 2021. Silvio C. Prado, Juiz de Direito.

Fátima do Sul
1ª Vara de Fátima do Sul
Edital de citação: 20 dias
Vitor Dias Zampieri, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, da Comarca de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma
da Lei, etc...
Faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e cartório da 1ª
Vara Cível, se processa os autos da ação Procedimento Comum Cível/PROC nº 0801398-11.2020.8.12.0010 proposta por Tiago
da Silva contra RSI Negócios Financeiros Ltda e outros, no qual foi determinado a expedição deste, para citação de Lucas
Carvalho Lopes, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 2317519, CPF 063.502.181-16, Rua Heron da Rosa Brum, 1.410, Centro,
CEP 79990-000, Amambai – MS, RSI Negócios Financeiros Ltda, CNPJ 09.118.176/0001-17, Rua Monte Alegre, 1520, Jardim
América, CEP 79824-070, Dourados – MS e Clodoaldo Pereira dos Santos, Brasileiro, Casado, Administrador, RG 623860,
CPF 614.716.741-34, pai João Batista dos Santos, mãe Célia Pereira dos Santos, Nascido/Nascida 12/03/1976, natural de
Eldorado - MS, Rua Pedro Manvailer, 3081, Centro, CEP 79990-000, Amambai - MS, todos atualmente em lugar incerto e
não sabido, dos termos da inicial (f. 1-23), que encontra-se nos autos, e, para que tome conhecimento da síntese da inicial:
“Que Diante da necessidade de construir sua moradia, o requerente começou a poupar quantia de sua remuneração para
realização de eventuais benfeitorias e aquisições de móveis e utensílios domésticos, além de garantir uma reserva financeira
já que seria pai. Ao relatar a pretensão a um colega de trabalho, o mesmo informou que seu irmão estava investindo em uma
empresa de investimentos em Day Trade 2, relatando como era o cronograma desta modalidade de investimento. Curioso, o
requerente entrou em contato com um dos corretores da empresa requerida, conhecido como Renato, onde explicou que a
empresa requerida RSI já encontrava-se sedimentada no mercado de bolsa de valores há 04 (quatro) anos, estando consolidada
neste segmento. Na empresa, o corretor RENATO, lhe explicou que a empresa RSI NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA era uma
empresa regularmente inscrita nos órgãos competentes, e que, através de seus corretores, tomava dinheiro com seus clientes/
investidores, investia este numerário na bolsa de valores e, havendo lucro, este lucro seria dividido com os investidores sendo:
50% para o cliente e 50% para a RSI. Por sua vez, o requerente ao questionar o corretor, este informou que a empresa usava o
dinheiro dos investidores para operar na bolsa de valores na operação DAY TRADER, fazendo assim a divisão dos lucros entre
a empresa e os sócios. Ainda, o corretor informou que os rendimentos seriam superiores à poupança, gerando crescimento de
até 10% ao mês. Acreditando na credibilidade da empresa, nos dias 04 e 05 de abril de 2019, o requerente investiu inicialmente
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde lhe enviaram o endereço do link para acompanhamento dos rendimentos era:
https://nearifr.com/sginvest/login. Posteriormente realizou em meses subsequentes, diversos depósitos na conta de titularidade
da empresa, conforme documentos anexos, haja vista que a empresa detinha em site na rede mundial de computadores, bem
como plataforma exclusiva onde era possível consultar o saldo e o andamento dos valores investidos, conforme documento
anexo. Ao todo, o requerente realizou um investimento total de R$14.245,00 (quatorze mil duzentos e quarenta e cinco reais),
sendo que realizou o resgate de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme extrato do investimento anexo. Entretanto, a partir de
setembro de 2019, quando o autor estava construindo sua residência e na eminencia da sua companheira dar à luz de seu
único filho, solicitou o saque dos valores, já que os valores do capital e do rendimento estavam em 17.163,00 (dezessete mil
cento e sessenta e três reais), foi quando a empresa informou que estava fazendo uma migração do dinheiro para uma empresa
situada em Londres – Inglaterra, pois iriam começar a operar na bolsa americana e que o banco de Londres não permitia o
resgate como solicitado. Intrigado, o requerente indagou o porquê não foi consultado antes de realizada tal operação, uma vez
que era necessária sua autorização para migrar seu investimento. Em resposta informaram que a quantia estava bloqueada
fora do país e que a empresa estava tomando providências para ressarcir todos os sócios. Após isso, a empresa tirou seu site
do ar e também não respondeu mais o requerente, causando prejuízos ao requerente e outras pessoas. Pois bem, em razão da
má-fé perpetrada pela requerida e seus administradores, o requerente teve que contrair empréstimos bancários para realizar o
parto de seu único filho, bem como, terminar sua moradia, empréstimos estes que ainda pendem de pagamento. Ao seu tempo
o autor procurou a delegacia de polícia para registrar o fato, pois acreditou ser vítima de estelionato, entretanto, em razão da
pandemia do Covid-19, recusaram-se a realizar o registro, motivo pelo qual não há ainda registro junto à autoridade policial.
Após investigações próprias, sobretudo pela enxurrada de ações em face dos requeridos, conforme tela do e-saj anexo, o
requerente obteve a certeza que fora vítima de estelionato, pois, conforme alerta da comissão de valores mobiliários, a empresa
requerida não estava autorizada a exercer quaisquer atividades no mercado de valores imobiliários, conforme Deliberação CVM
n° 820 de 25 de junho de 2019 da Comissão de Valores Mobiliários anexo. Posto isso, em razão do inadimplemento da requerida
em cumprir com exatidão os termos ajustados, não restou outra alternativa do que socorrer se a tutela jurisdicional para ver seu
direito garantido. Deu-se a causa o valor de R$ 22.245,00, em data de 23.07.2020. (ass) (Rafael Sabino de Oliveira-Advogado)”.
E assim, fica(m) a(o)(s) mesmo(s) citados para contestar à ação, querendo, querendo, no prazo de 15 (quine) dias, contados
do transcurso do prazo deste edital (CPC-2015, art. 246, § 3º e art. 257, III). Advertência: A citação vale para todos os atos do
processo e não sendo contestada a ação no prazo marcado, se o réu não contestar a ação será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, na petição inicial (CPC-2015, art. 344). E, para que ninguém
alegue ignorância, especialmente o(s) requerido(s)Lucas Carvalho Lopes, RSI Negocios Financeiros Ltda e Clodoaldo Pereira
dos Santos, foi expedido este edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Eu, Vilmar Teixeira Louzano, Escrivão/Chefe
de Cartório o digitei. Fátima do Sul(MS), 12 de janeiro de 2021.Vilmar Teixeira Louzano - Escrivão/Chefe de Cartório. assina por
determinação judicial e digitalmente.
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Miranda
2ª Vara de Miranda
Edital de alienação por iniciativa particular
Importante: Os horários previstos neste Edital tomam por base o horário oficial de Brasília (DF). 2ª Vara da Comarca de
Miranda (MS). Edital de alienaçào de bem imóvel por iniciativa particular nos termos do artigo 879 e seguintes do CPC
expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial sob nº 0800255-79.2014.8.12.0015 para intimação dos
executados: VALDEMIR LUCENA DE MATOS (CPF: 500.743.771-91), CARLA CONTI (CPF: 637.766.421-49), do depositário
do bem imóvel e demais interessados.
O Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Miranda – MS, Alexsandro Motta, na forma da lei.
Faz saber que, com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC e conforme Provimento CSM/TJMS nº 375/2016, realizará por
iniciativa particular, na modalidade PREGÀO ELETRÔNICO conduzido pelo Senhor ILTO ANTONIO MARTINS, Leiloeiro Público
Oficial, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul sob n° 12, assim como credenciado junto ao Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual utiliza a plataforma digital da empresa ABSOLUTTA EM GESTÃO DE ATIVOS
EIRELI – EPP, detentora do portal www.vialeiloes.com.br, pregão público de alienação por iniciativa particular dos exequentes o
bem imóvel abaixo descrito, conforme condições constantes do presente edital. A alienação será realizada em único pregão com
início de acolhimento de propostas pelo sitio: www.vialeiloes.com.br no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital
em jornal de grande circulação no Estado e Região, às 10 horas horário de Brasília (09 horas no horário local), e término no dia
16 de março de 2021, às 15 horas horário de Brasília (14 horas no horário local), ocasião em que o bem será alienado a quem
ofertar valor igual ou superior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor de avaliação, devidamente atualizada, conforme f..
854 dos autos (artigo 25 Parágrafo único do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016). Encerrado o período de acolhimento de
propostas, quais sejam à vista ou a prazo, estas serão submetidas à apreciação do magistrado para análise e validação das
condições das ofertas.DESCRIÇÃO DOS BENS: Uma área de terras rurais denominada Fazenda Flor da Bodoquena, situada no
município de Bodoquena na Comarca de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul, com a área de 2.109,99 ha, objeto da matricula
nº 11.080, fls. 01, livro 2, do Cartório de Registo de Imóveis de Miranda – MS. Descrita e caracterizada, de acordo com o
levantamento topográfico, realizado pelo Engenheiro Florestal Marcio Luiz Mendes Bezerra, CREA 9812/D-MS e ART nº
11550430. AVALIAÇÃO: A avaliação do bem imóvel a ser alienado, objeto de matrícula nº11080, registrado no CRI de Miranda–
MS, com a área de 2.109,99, cujo valor é de R$15.377.834,71 (quinze milhões e trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e
trinta e quatro reais e setenta e um centavos), foi homologado às f. nº 854 dos autos. ÔNUS SOBRE O BEM A SER ALIENADO:
R–2/11.080: Em 08 de outubro de 2015, Protocolo nº45.713, fls. 148, Livro 1-O, datado em 06/10/2015. – Procede-se a este
registro, para ficar constatado que o imóvel objeto da presente Matrícula, foi penhorado, nos termos da Carta Precatória Cível,
expedida pela 2ª vara da Comarca de Bonito - MS, em data de 29 de maio de 2015. Autos nº 0800337-71.2014.8.12.0028, de
Ação: Execução de Título Extrajudicial. Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Pantanal do MS-Sicredi Pantanal MS. AV–
3/11.080: Distribuição de Ação - Em 30 de agosto de 2018, Protocolo nº49.122, fls. 57, Livro 1-S, datado em 30/08/2018. –
Procede-se a esta Averbação nos termos da certidão datada de 09 de agosto de 2018 expedida pela 2ª Vara da Comarca de
Bonito – MS, para ficar constatado na presente Matrícula a existência da Ação Tutela Antecipada Antecedente Parceria Agrícola
e/ou Pecuária, sob o nº 0801026-13.2017.8.12.0028. Exequente: Elza Maria da Silva Vieira e José Nazareno Trevelin. AV–
4/11.080: Distribuição de Ação - Em 03 de dezembro de 2018, Protocolo nº49.429, fls. 118, Livro 1-S, datado em 03/12/2018. –
Procede-se a esta Averbação nos termos do ofício nº 0900026- 88.2018.8.12.001/001-CV datado de 26 de novembro de 2018
expedido pelo Cartório da 1ª Vara da Comarca de Miranda - MS, para ficar constatado na presente Matrícula a existência da
Ação Civil Pública – Dano Ambiental – Autos 0900026-88.2018.8.12.0015. Exequente: Ministério Público Estadual. DÉBITOS DE
IMPOSTOS: Sobre o referido imóvel não constam nos autos informações de débitos referentes a impostos, porém, caso haja
débitos de impostos estes ficam sub-rogadas no preço, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,
não respondendo por eles o adquirente. ESTADO DO IMÓVEL: O imóvel se acha ocupado, cujo mandado de imissão na posse
será expedido por ocasião da expedição carta de alienação. CONDIÇÕES DE VENDA: 1) O(s) bem (ns) será (ão) vendido (s) no
estado de conservação em que se acha(m), sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes do
pregão (artigo 18 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 2) O pregão da alienação judicial eletrônica começa e termina nas
datas e horários acima mencionados; 3) Não serão admitidas propostas com valor inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da
avaliação imobiliária (artigo 25, Parágrafo único do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 4) Para que haja o encerramento do
pregão este deverá permanecer por 3 (três) minutos sem receber outra oferta. Sobrevindo oferta durante os 3 (três) minutos
antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três)
minutos, contados da última oferta, e assim sucessivamente, até a permanência por 3 (três) minutos sem receber outra oferta,
quando se encerrará o pregão (artigo 24 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 5) Durante a alienação, as ofertas deverão ser
operacionalizadas diretamente no portal www.vialeiloes.com.br e serão imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar
a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido o envio de propostas por qualquer outro meio, que não seja por
intermédio do sistema do gestor (artigo 7, Parágrafo Único do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 6) Somente serão aceitas
propostas superiores a proposta corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site; 7) A comissão
devida ao leiloeiro pelo adquirente será no percentual de 5% sobre o valor da aquisição, não se incluindo no valor da proposta,
e ser-lhe-á paga diretamente, por depósito bancário. Além da comissão, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das
despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei, a cargo
do executado. (artigo 10 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 7.1) Se o valor de aquisição for superior ao crédito do
exequente, a comissão do leiloeiro público oficial e/ou do corretor, assim como as despesas com remoção e guarda dos bens,
poderão ser deduzidas do produto da arrematação (Art. 10, §4º do Prov. n. 375/2016 – CSM/TJMS); 8) Homologada a proposta
vencedora, o sistema Via Leilões emitirá guia de depósito judicial identificado, vinculado ao Juízo do processo (artigo 28 do
Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 9) O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo adquirente, por depósito judicial ou
por meio eletrônico (art. 892), salvo disposição judicial diversa ou arrematação a prazo (art. 895, §9º) (art. 29 do Provimento nº
375/2016 – CSM/TJMS); 10) A aquisição será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo assinado o auto pelo juiz,
pelo adquirente e pelo leiloeiro público oficial, observadas as disposições do art. 903 do Código de Processo Civil (artigo 30 do
Provimento nº 375/2016 – CSM/TJMS). 11) Não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados as propostas imediatamente
anteriores, para que sejam submetidas à apreciação do juiz, na forma do art. 895, §§ 4º e 5º, art. 896, §2º, art. 897 e art. 898 do
CPC, sem prejuízo da invalidação de que trata o art. 903 do Código de Processo Civil. (artigo 31 do Provimento nº 375/2016 –
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CSM/TJMS); 12) O exequente, se vier a adquirir o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o
seu crédito, depositará dentro de 3 (três) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a aquisição e, neste caso, o bem
será levado à nova alienação à custa do exequente (artigo 892, parágrafo 1º, do NCPC). Na hipótese de aquisição do bem pelo
exequente, fica este obrigado ao pagamento da comissão do leiloeiro; 13) O adquirente que injustificadamente deixar de efetuar
os depósitos, se assim o declarar o juiz do processo, terá seu nome inscrito no Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder
Judiciário de Mato Grosso do Sul – PJMS e não poderá mais participar das alienações judiciais eletrônicas no PJMS pelo
período de um ano, podendo, ainda, ser responsabilizado por tentativa de fraude a leilão público (artigos 335 e 358 do Código
Penal) e, também, por possíveis prejuízos financeiros a qualquer das partes envolvidas no leilão, aí incluída a comissão do
leiloeiro (§2º, artigo 23 da LEF e artig. 32 do Provimento nº 375/2016 – CSM/TJMS); 14) Eventuais créditos tributários relativos
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo
o adquirente (artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional); 15) O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “d
corpus”(artigo 500, §3º, do Código Civil) não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da aquisição,
abatimento de preço ou complemento de área por eventual divergência entre o que constar na descrição do(s) imóvel(is) e a
realidade existente; 16) O adquirente deverá se cientificar previamente das restrições impostas pelas legislações: municipal,
estadual e federal referente ao(s) imóvel(is), no tocante ao uso do solo ou zoneamento e, ainda, das obrigações decorrentes das
convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar a decorrência da
arrematação do(s) imóvel (is); 17) Desfeita a alienação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do adquirente, serão restituídos
a este os valores pagos relativos ao preço do(s) imóvel (is) adquiridos(s) e à comissão do leiloeiro, deduzidas as despesas
incorridas; 18) Assinado o Auto, a alienação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham ser julgados
procedentes os Embargos à Alienação. A alienação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903
e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil; 19) Havendo oposição de Embargos aos atos de expropriação o Juiz de
execução poderá, a seu exclusivo critério, transferir ao adquirente a posse precária do(s) imóvel(is) até a decisão final do
recurso; 20) Correrão por conta do adquirente as despesas ou custos relativos à transferência do(s) imóvel(is) adquiridos (s)
para o seu nome. Para transferir o(s) imóvel(is) adquiridos (s), o adquirente deverá primeiramente retirar junto ao Cartório da
Vara responsável a respectiva “rdem de entrega/ Carta de Alienação” 21) As demais condições obedecerão ao que dispõe o
Novo Código de Processo Civil, o Provimento CSM/TJMS nº 375/2016 e os artigos 335 e 358 do Código Penal. PREGÃO
ELETRÔNICO DE ALIENAÇAO POR INICIATIVA PARTICULAR: A alienação será realizada pelo leiloeiro público oficial, o Senhor
Ilto Antônio Martins, Matrícula n° 12 da JUCEMS, de forma integralmente eletrônica pela gestora Absolutta em Gestão de Ativos
Eireli - EPP, por intermédio do portal www.vialeiloes.com.br. PAGAMENTO e RECIBO DA ALIENAÇÃO: O(s) valor(es) do(s)
bem(ns) adquirido(s), deverá(ao) ser depositado(s) através de guia de depósito judicial da Caixa Econômica Federal enviada
pela VIA LEILOES (obtida diretamente no site www.vialeiloes.com.br no prazo de 24 horas da realização da alienação, bem
como deverá ser depositada a comissão do leiloeiro através do pagamento de boleto na rede bancária, ou por transferência
eletrônica, por meio de DOC ou TED, no mesmo prazo acima referido, na conta corrente da Gestora de Leilão Eletrônico:
Absolutta em Gestão de Ativos Eireli –EPP, CNPJ 17.533.268/0001-91, Banco 104 – Caixa Econômica Federal, Agência 1464,
Conta-Corrente nº 2936-0. PAGAMENTO PARCELADO: O(s) interessado(s) em adquirir o bem penhorado em prestações,
poderá(ão) apresentar ao leiloeiro proposta formal de aquisição do bem, pelo valor de sua última oferta desde que não seja
inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação, especificando as condições, tais como: prazo, a modalidade de
pagamento, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Em qualquer hipótese, será necessário
o pagamento de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor da proposta à vista, podendo o restante ser parcelado em até
30 (trinta) meses, desde que garantido por meio de caução idônea, quando se tratar de bens móveis, ou por meio de hipoteca
do próprio bem, quando se tratar de imóveis, conforme dispõe o artigo 895 e seus parágrafos do CPC. A proposta de pagamento
de oferta à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, conforme dispõe o artigo 895, §° do CPC.
OBSERVAÇÕES: 1) Em até 5 horas após o encerramento do pregão, o adquirente receberá e-mail com instruções para os
pagamentos (É importante esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar qualquer pagamento). 2) O adquirente deverá
apresentar a guia comprobatória do referido pagamento ao cartório judicial, por meio de petição. 3) Decorrido o prazo de 24
horas do término do pregão sem que o adquirente tenha realizado os pagamentos, tal informação será encaminhada ao Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. ADJUDICAÇÃO: A partir da abertura da coleta de propostas para o
pregão, se o exequente adjudicar o bem penhorado, ficará responsável pelo pagamento da comissão em percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da avaliação do bem, devida ao leiloeiro. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se o executado, após a
abertura de coletas propostas para o pregão pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826 do
Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar a guia comprobatória do referido pagamento até a data e hora designadas
para o pregão, acompanhada por meio de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para
tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o executado pagar a importância atualizada da dívida, mais
juros, custas, honorários advocatícios e a comissão em percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do pagamento, devida
ao leiloeiro. ACORDO: A partir da abertura da coleta de propostas para o pregão, caso seja celebrado acordo entre as partes
com suspensão deste, fica o executado obrigado a pagar a comissão em percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
acordo, devida ao leiloeiro. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Miranda/
MS, situada a Rua General Amaro Bitencourt, n° 875, Centro, CEP: 79.380-000, cidade de Miranda/MS, ou no escritório do
leiloeiro, localizado na Rua Alagoas, 396, 10° andar, Sala 1006, Condomínio Atrium Corporate – Jardim dos Estados, CEP:
79020-120, cidade de Campo Grande/MS, ou ainda, pelos telefones (067) 3321-7262, (067) 3026-7263 ou (067) 3026-9999,
e-mail: sac@vialeiloes.com.br, ilto@vialeiloes.com.br e no site www.vialeiloes.com.br. Todas as condições e regras deste leilão
encontram-se disponíveis no portal www.vialeiloes.com.br. Ficam: os executados, os depositários dos bens e demais
interessados INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Miranda (MS), 14/01/2021. Eu, Elenilde Aparecida Neco da Silva, chefe de
cartório, conferi e subscrevi. ALEXSANDRO MOTTA Juiz de Direito

Edital de leilão eletrônico
O Dr. Alexsandro Motta, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta comarca de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma
da lei, etc…
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de Cumprimento de
Sentença nº 0800176- 61.2018.8.12.0015 movida pelo CIRELLE MONACO DE SOUZA, em face de JUNIOR CESAR PATRONI,
depositário do bem, em trâmite perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara, com endereço na Rua General Amaro Bitencourt, 875,
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Fax: (67) 3242-1454, Centro - CEP 79380-000, Fone: (67) 3242-1347, Miranda-MS – E-mail: mrd-2v@tjms.jus.br, que, com
fulcro no artigo 882 e §§ 1º e 2º do CPC/2015 e regulamentado pelo Prov. CSM/TJMS 375/2016, por intermédio do portal (www.
casadeleiloes.com.br), gestora de leilões on-line, leva a público pregão de venda e arrematação o bem imóvel abaixo descrito,
conforme condições de venda constantes do presente edital. No 1º Leilão com início no primeiro dia útil subsequente ao da
publicação do Edital no Diário Oficial e término no dia 16 de Abril de 2021, a partir das 16h00min (Brasília-DF) (15h00min de
M.S.), entregar-se- á o bem a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação. Caso os lances ofertados não atinjam o
valor da avaliação do bem imóvel no 1º Leilão, o 2º Leilão seguir-se-á sem interrupção, e término no dia 26 de Abril de 2021, a
partir das 16h00min (Brasília-DF) (15h00min de M.S.), ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito
lance inferior a 50% do valor de avaliação (art. 25 do Prov. CSM/TJMS n. 375/2016). DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO(S)
BEM(S): IMÓVEL - (Matricula 8.402) - URBANO - JARDIM PLANALTO: O1 (um) lote de terreno urbano, sob n.25, da Quadra 02,
situado atualmente na Rua José Miguel Fagundes, ao lado do n. 1490, Jardim Planalto, Bodoquena/MS, com área de 360 m².
Benfeitorias: no imóvel encontra-se a seguinte edificação: 01 (uma) construção térrea com aproximadamente 86,00 m² acesso
por portão metálico fechado automatizado, cerca elétrica, com edificação nos fundos do tipo varanda recoberta com telhas
romanas, postes em madeira de lei, piso em cerâmica e com parte frontal em gramado, servindo como espaço de redário e
lazer, anexo ao imóvel de residência matricula 6.663, excelente padrão de construção. Melhorias Públicas: o imóvel está
localizado em Rua sem pavimentação asfáltico, com passeio público (calçada). A Região possui abastecimento por água
encanada e rede de energia elétrica. Encontrando-se dentro dos seguintes limites e confrontações: Medindo os 12,00 metros de
frente para a Rua Miguel José Fagundes; lado esquerdo, medindo 30,00 metros, confrontando com o lote 26 (vinte e seis); aos
fundos, medindo 12,00 metros, confrontando com o lote 11 (onze); lado direito, medindo 30,00 metros, confrontando com o lote
24 (vinte e quatro). Averbada as margens da Matricula Imobiliária nº 8.402 do Registro Geral de Miranda- MS, onde se acha
melhor descrito, avaliado em R$103.000,00 (cento e três mil reais) consoante fls. 120, na data de 23 de abril de 2019. VALOR
DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: Constam nas fls. 292 o valor de R$ 97.804,33 (noventa e sete mil e oitocentos e quatro reais e
trinta e três centavos), corrigidos até a data de 21/08/2020. ÔNUS S O B R E OS B E N S A S E R E M LEILOADOS: Consta
averbada as margens da Matricula Imobiliária nº 8.402 do Registro Geral de Miranda- MS, os seguintes ônus: R-8/8.402:
PENHORA - Protocolo n. º 49.632, fls. 169, Livro 1-S, datado em 18/02/2019. - Procede-se a este registro para constar que, nos
termos do Mandado de Penhora datado de 12 de fevereiro de 2019, extraído dos Autos n.0 0800176-61.2018.8.12.0015, de
Ação de Execução de Título Extrajudicial. Prestação de Serviços, tendo como Requerente: Cirelle Monaco de Souza e
Requerido: Junior Cesar Patroni, devidamente assinado por certificação digital, pela Chefe de Cartório da 2ª Vara desta comarca
de Miranda, MS, Sr. ª Eienilde Aparecida Neco da Silva; o imóvel objeto da presente Matrícula, PENHORADO. R- 9/8.402:
PENHORA - Protocolo n. º 50. 141. f1s. 89. Livro 1-T, datado em 14/08/2019. – Procede este registro para constar que, nos
termos do Mandado para cumprimento de carta precatória Autos nº 0000687.92.2018.8.12.0015 - Ação: Carta Precatória Cível
- Mandado n. º 015.2018/002051-1 assinado digitalmente por Cláudia Bossay Corrêa. Analista Judiciário da 1ª Vara Cível/
Criminal desta comarca Miranda. MS. datado de 11 de maio de 2018, tendo como Requerente: Rosimar da Silva Patroni e
Requerido: Junior Cesar Patroni, o imóvel objeto da presente Matrícula, foi PENHORADO. AÇÕES CÍVEIS EM NOME DO
EXECUTADO: JUNIOR CESAR PATRONI (Comarca de Miranda) 0800176-61.2018.8.12.0015. DÉBITOS DE IMPOSTOS: Sobre
os bens imóveis a serem praceados não constam informações de débitos de impostos nos autos, contudo, se existirem estes
ficam sub-rogados no preço, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não respondendo por
eles o Arrematante. LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): O bem imóvel está localizado na Rua José Miguel Fagundes, ao lado do
n. 1490, Jardim Planalto, Bodoquena/MS, e sua entrega dar-se-á após a expedição da carta de arrematação pelo Juízo, por
intermédio de oficial de justiça. CONDIÇÕES DE VENDA: 1) O(s) bem(ns) será(ão) vendidos no estado de conservação em que
se encontra(m), sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes do leilão (art. 18 do Provimento
CSM/TJMS n. 375/2016); 2) O primeiro leilão da alienação judicial eletrônica começa e termina nas datas e horários supra
indicados (art. 17 e 23 do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016); 3) Não havendo lanço superior ao valor da avaliação no primeiro
leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, que se estenderá até o seu fechamento no dia e hora previsto neste edital
(art. 25 do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016); 4) Em segundo leilão não serão admitidos lanços inferiores a 50% do valor de
avaliação, art. 891 § único do Código de Processo Civil (art. 25, parágrafo único do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016). 5)
Para que haja o encerramento do leilão este deverá permanecer por 3 (três) minutos sem receber outra oferta. Sobrevindo lanço
durante os 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será
prorrogado em 3 (três) minutos, contados da última oferta, e assim sucessivamente, até a permanência por 3 (três) minutos sem
receber outra oferta, quando se encerrará o leilão (art. 24 do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016); 6) durante a alienação, os
lanços deverão ser oferecidos diretamente no portal (www.casadeleiloes.com.br) e serão imediatamente divulgados on-line, de
modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido o envio de lanços por qualquer outro meio, que
não seja por intermédio do sistema do gestor art. 27 e parágrafo único do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016); 7) Somente
serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site; 8) A
comissão devida ao leiloeiro pelo arrematante será no percentual de 5% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor
do lanço, e ser-lhe-á paga diretamente, por depósito bancário. Além da comissão, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento
das despesas coma remoção, guarda, conservação do bem, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei, assim
como as taxas administrativas, a cargo do executado. (art. 10 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 8.1) se o valor de
arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do Leiloeiro Público Oficial, assim como as despesas com
remoção, guarda, conservação dobem e taxas administrativas, poderão ser deduzidas do produto da arrematação (Art. 10, § 4º
do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 8.2) Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese da desistência de que trata o art.
775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública; 9) homologado o
lanço vencedor, o sistema Casa de Leilões emitirá guia de depósito judicial identificado, vinculado ao Juízo do processo nº
0800176-61.2018.8.12.0015, Subconta nº 732928, art. 28 do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016); 10) Após a homologação do
lanço o arrematante pagará de imediato os valores da arrematação e da comissão por depósito judicial ou por meio eletrônico
(art. 892 do (Código de Processo Civil e art. 29 do Provimento n. CSM/TJMS n. 375/2016), salvo se tiver optado pelo pagamento
parcelado, nos termos do artigo 895 do Código de Processo Civil; 11) o auto de arrematação o será assinado somente pelo Juiz,
dispensadas as demais assinaturas referidas no art. 903 do Código de Processo Civil (art. 30 do Provimento n. CSM/TJMS n.
375/2016); 12) não sendo efetuados os depósitos, o gestor comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os
lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação deste, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista
no art. 897 do CPC (art. 31 do Provimento n. CSM/TJMS n. 375/2016); 13) o exequente, se vier a arrematar o bem, não estará
obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de 3 (três) dias a diferença, sob pena
de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente (892, § 1º, do
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CPC/2015). Na hipótese de arrematação do bem pelo exequente fica este obrigado ao pagamento da comissão do gestor; 14) O
arrematante que injustificadamente deixar de efetuar os depósitos, se assim o declarar o juiz do processo, terá seu nome
inscrito no Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul – PJMS e não poderá mais participar
das alienações judiciais eletrônicas no PJMS pelo período de um ano, podendo, ainda, ser responsabilizado por tentativa de
fraude a leilão público (artigos 335 e 358 do Código Penal), e, também por possíveis prejuízos financeiros a qualquer das partes
envolvidas no leilão, aí incluída a comissão do leiloeiro, sem prejuízo de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça,
nos termos do art. 903 §6º (art. 23 da LEF) (art. 32 do Provimento n. 375/2016 do TJMS);15) Eventuais créditos tributários
relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim os relativos a taxas pela
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles
não respondendo o arrematante (CTN, art. 130, parágrafo único); 16) O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “ad corpus”
– art. 500 §3º do Código Civil, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de
preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar na descrição do(s) imóvel(is) e a realidade
existente; 17) O arrematante deverá se cientificar previamente das restrições impostas pelas legislações municipal, estadual e
federal ao(s) imóvel(is), no tocante ao uso do solo ou zoneamento e, ainda, das obrigações decorrentes das convenções e
especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar a decorrência da arrematação do(s)
imóvel(is); 18) Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os
valores pagos e relativos ao preço do(s) bens arrematado(s) e á comissão da Empresa Gestora Judicial, deduzidas as despesas
incorridas; (art. 10, §2º do Provimento n. 375/2016 do TJMS); 19) assinado o Auto, a arrematação é considerada perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham ser julgados procedentes os Embargos á Arrematação. A arrematação poderá, no
entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903, caput e § 1º do Código de Processo Civil; 20) havendo
interposição de Embargos á Arrematação, o Juiz de execução poderá, a seu exclusivo critério, transferir ao arrematante a posse
precária do imóvel até a decisão final do recurso; 21) Correrão por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à
transferência do(s) bens arrematado(s) para o seu nome. (Art. 35 do Provimento n. 375/2016 do TJMS). Para transferir o(s) bens
arrematado(s), o arrematante deverá primeiramente retirar junto ao Cartório da Vara responsável a respectiva “carta de
arrematação”; 22) As demais condições obedecerão ao que dispõe o Código de Processo Civil, o Provimento CSM nº 375/2016,
do TJMS, e os artigos 335 e 358, do Código Penal. LEILÃO ELETRÔNICO: O leilão será realizado de forma integralmente
eletrônica e não mista (art. 1º do Provimento N. CSM/TJMS n. 375/2016) pela gestora Casa de Leilões, por intermédio do Portal
(www.casadeleiloes.com.br), acompanhado pelo Leiloeiro Oficial, Senhor Tarcilio Leite, Matrícula n° 03 da JUCEMS.
PAGAMENTO e RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O valor do bem arrematado, deverá ser depositado através de guia de depósito
judicial da CEF Caixa Econômica Federal enviada pela Casa de Leilões (obtida diretamente no site www.casadeleiloes.com.br)
no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão da gestora através do pagamento de
boleto na rede bancária, ou por transferência eletrônica, por meio de DOC ou TED, no mesmo prazo acima referido, na conta
corrente da Gestora de Leilão Eletrônico: Cláudia Aude Leite-ME (Casa de leilões) - CNPJ: 24.600.496.0001-00 – Banco
BRADESCO – agência 1387-0 conta corrente nº 20.170-7. PAGAMENTO PARCELADO: 1) O(s) interessado(s) em adquirir o
bem penhorado em prestações, poderá(ão) apresentar por escrito até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem
por valor não inferior ao da avaliação, ou até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil (art. 26 do Provimento CSM/TJMS 375/2016); 2) Em qualquer hipótese, será necessário o pagamento de no
mínimo 25% do valor do Lance à vista, podendo o restante ser parcelado em até 30 meses, desde que garantido por meio
caução idônea, quando se tratar de bens móveis, ou por meio de hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, conforme
dispõe 895, I, II e §§, do Código de Processo Civil. 3) A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado, conforme dispõe o artigo 895, §7º do Código de Processo Civil. OBSERVAÇÕES: 1) em até
5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá e-mail com instruções para os pagamentos (É importante
esperar o recebimento deste e- mail antes de efetuar qualquer pagamento); 2) com a guia comprobatória do referido pagamento,
o arrematante deverá apresentá-la junto para que seja remetido em juízo; 3) decorrido o prazo de 24 horas do término do leilão
sem que o arrematante tenha realizado os pagamentos, tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação
das medidas legais cabíveis; 4) a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados: I- antes do leilão, pelo preço da
avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos; II - findo o leilão: a) se não houver licitante, pelo
preço da avaliação; b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30
(trinta) dias. Parágrafo Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda
Pública, a adjudicação somente será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exequente, à ordem do Juízo, no
prazo de 30 (trinta) dias (Art. 24, LEF). Os horários previstos neste Edital tomam por base o horário oficial de Brasília/DF.
ADJUDICAÇÃO: A partir da abertura da coleta de lances para o primeiro leilão (art.21, inciso V do Provimento CSM/TJMS n.
375/2016) se o exequente adjudicar o bem penhorado ficará responsável pelo pagamento da comissão em percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da avaliação do bem, devida à gestora Casa de Leilões. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se o
executado, após a abertura da coleta de lances para o primeiro leilão (art.21, inciso V do Provimento CSM/TJMS n. 375/2016),
pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Código de Processo Civil, deverá apresentar
até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo
menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso,
deverá o executado pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão em
percentual de 5% (cinco por cento) devida à gestora Casa de Leilões sobre o valor da avaliação (art. 10, §º do Provimento CSM/
TJMS no 375/2016). ACORDO: A partir da abertura da coleta de lances para o primeiro leilão (art. 21, inciso V do Provimento
CSM/TJMS n. 375/2016), caso seja celebrado acordo entre as partes com suspensão do leilão, fica o executado obrigado a
pagar a comissão em percentual de 5% (cinco por cento) devida à gestora Casa de Leilões, sobre o valor da avaliação (art. 10,
§º do Provimento CSM/TJMS no 375/2016). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: no escritório da Cláudia Aude Leite-ME (Casa
de leilões), localizada na Jaboatão, nº 271, Silvia Regina cidade de Campo Grande MS, ou ainda, pelos telefones (67) 33637000 e (67)3363-5399 e e-mail casadeleiloes@yahoo.com.br, e no site www.casadeleiloes.com.br. Todas as condições e regras
deste Leilão encontram-se disponíveis no Portal www.casadeleiloes.com.br. Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m)
o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao
conhecimento dos executados, terceiros e todos os demais interessados, o mesmo será publicado na forma da lei e afixado na
sede deste Juízo, no endereço supramencionado. Eu, ____________, Analista Judiciário, o conferi. Miranda, MS, 14/01/2021
Assinado por Certificação Digital Alexsandro Motta Juiz de Direito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Edital de intimação de sentença prazo do edital: 60 dias
O Doutor Alexsandro Motta, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Miranda-MS, na forma da Lei, etc.
Faz saber ao réu ALCIR SANTOS MATOS, Brasileiro, RG 2009947, CPF 045.584.371-61, pai Altamiro Costa Matos, mãe
Lenice Jesus Santos, Nascido/Nascida 11/10/1992, natural de Miranda - MS, Outros Dados: 9-9889-2587 - Patrâo Marcelo
9- 9643-0573, com endereço à Fazenda Sâo Judas Tadeu, Entrada próximo à ponte do Pioneiro, BR 262, CEP 79380-000,
Miranda - MS, o qual se encontra em local incerto e não sabido , que, neste Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Miranda-MS, tramitam os autos de ação penal 0001727-85.2013.8.12.0015que lhe move o Ministério Público Estadual. Assim,
fica o mesmo intimado do inteiro teor da sentença prolatada nos autos supracitados , que, em sua parte dispositiva assim
dispôs: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar ALCIR SANTOS MATOS, brasileiro,
assistente de serviços gerais, filho de Altamiro Costa Matos e Lenice Jesus Santos, nascido em 11/10/1993, natural de Miranda/
MS, e como incurso nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal. (...) Não ocorrem causas de diminuição ou aumento de
pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima dosada em 03 (três) meses de detenção. Em vista do disposto no artigo
33, § 2º, “c”, do CP, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.” Dessa forma,
fica o sentenciado, através do presente edital, intimado da dita sentença e cientificado de que poderá dela recorrer no prazo de
cinco (05) dias contados do término do prazo do presente edital, sob pena de ocorrência do trânsito em julgado. Informa também
que este Juízo tem sua sede na Rua General Amaro Bintencourt, 875 – centro- Miranda-MS. Por fim, para que ninguém possa
alegar ignorância futuramente, expediu-se este edital. 13 de janeiro de 2021. Eu, Priscila Gisele Rocha Albuquerqueo digitei, e,
Elenilde Aparecida Neco da Silva, Chefe de Cartório, o conferiu e subscreveu. Alexsandro Motta

Naviraí
2ª Vara Criminal de Naviraí
Prazo do edital: 15 dias
O Doutor Daniel Scaramella Moreira, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí-MS, na forma da lei,
etc…
Faz saber a todos quando o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, nos autos do Processo Crime n.
0002056-45.2019.8.12.0029, que o Ministério Público Estadual move contra AURELIANO GIL DA ROSA, Brasileiro, Convivente,
Operador de Máquinas, RG 1.789.668SSP/MS, CPF 038.857.691-07, pai Marcos Ormedo da Rosa, mãe Felicita Gil, Nascido/
Nascida em 16/06/1986, natural de Ponta Porã - MS, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido denunciado como
incurso nas sanções do art. art. 21 do Dec-Lei 3.688/41, com os rigores da Lei Maria da Penha, e como não foi encontrado
pelo Oficial de Justiça das diligências para citação pessoal, fica pelo presente edital devidamente citado da referida Ação Penal
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Na resposta, poderá ser arguida matéria
preliminar e se alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas
e arrolar testemunhas até o máximo de 05 (cinco). Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(a)(s) acusado(a)
(s), citado(a)(s), não constituir(em) defensor, ser-lhe- á nomeado defensor para oferecer a defesa, concedendo-lhe vista dos
autos por 10(dez) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa oficial deste Estado. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Naviraí-MS, aos 12 de janeiro de 2021. Eu, Aline Aparecida Rosa, o digitei.

Paranaíba
2ª Vara Cível de Paranaíba
Edital de citação de terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos, prazo: 45 dias
Plácido de Souza Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Paranaíba (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
Cível, situado na Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail:
prb-2vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Usucapião, autuados sob o n° 0803046-02.2020.8.12.0018, que Jose Batista de
Souza e outro move contra Maria Joana de Moraes e outros, que tem como objeto o imóvel assim descrito: “Um lote de terreno
com área de 394,34 m2, dentro de uma área a maior, matriculada sob o n. 16.634, localizado na Av. Cel. Augusto Correa da
Silva, n. 1.875, nesta cidade de Paranaíba/MS”. Assim, ficam os mesmos cientes de todo o conteúdo da petição inicial e citados
para responder à ação, caso queiram, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertências: 1)
Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição inicial (art. 344 do CPC); 2) Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que
ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II do CPC). Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Paranaíba (MS), aos 10 de novembro de 2020. Eu, Larissa Aline Barbosa Valim, Estagiária, digitei, e eu, Célia
Maria Pereira Dias Souza, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi. Paranaíba (MS), 10 de novembro de 2020. Plácido
de Souza Neto - Juiz de Direito/Assinado digitalmente.

Edital de citação de terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos, prazo: 45 dias
Plácido de Souza Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, da Comarca de Paranaíba (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 2ª Vara
Cível, situado na Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail:
prb-2vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Usucapião, autuados sob o n° 0803046-02.2020.8.12.0018, que Jose Batista de
Souza e outro move contra Maria Joana de Moraes e outros, que tem como objeto o imóvel assim descrito: “Um lote de terreno
com área de 394,34 m2, dentro de uma área a maior, matriculada sob o n. 16.634, localizado na Av. Cel. Augusto Correa da
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Silva, n. 1.875, nesta cidade de Paranaíba/MS”. Assim, ficam os mesmos cientes de todo o conteúdo da petição inicial e citados
para responder à ação, caso queiram, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertências: 1)
Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição inicial (art. 344 do CPC); 2) Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que
ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II do CPC). Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Paranaíba (MS), aos 10 de novembro de 2020. Eu, Larissa Aline Barbosa Valim, Estagiária, digitei, e eu, Célia
Maria Pereira Dias Souza, Escrivão/Chefe de Cartório, conferi e subscrevi. Paranaíba (MS), 10 de novembro de 2020. Plácido
de Souza Neto - Juiz de Direito/Assinado digitalmente.

Edital de citação, prazo: 20 dias
O(A) Doutor(a) Plácido de Souza Neto, Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc.
Faz saber a JOSE DE SOUZA RIOS & FILHOS LTDA, CNPJ 04.504.891/0001-74, com endereço à Rua Hamilton Cesar
Zoccal, 400, Centro, CEP 79500-000, Paranaíba - MS, a(o)(s) qual(is) se encontra(m) em local incerto ou não sabido, que,
neste Juízo de Direito, situado na Av. Juca Pinhé, 270, tramitam os autos da Ação de Execução Fiscal, sob o nº 080543931.2019.8.12.0018, em que a(o) Município de Paranaíba promove contra Jose de Souza Rios & Filhos Ltda, em face do débito
correspondente a R$ R$ 1.240,31, espelhado em Certidão de Dívida Ativa, sob o(s) número(s) . Assim, fica o mesmo CITADO
para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do principal, acessórios, verba advocatícia e despesas processuais, ou
a garantia do juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora, observada a
gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados, facultando-se,
a posteriori, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juízo, procederse-á a penhora ou arresto dos bens do devedor, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido diploma legal. E para que chegue ao
seu conhecimento, como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na
forma da lei. Eu, Lucas Freitas Alves de Oliveira, o digitei, e eu, Célia Maria Pereira Dias Souza, Escrivã(o) Judicial o conferi e
subscrevi. Paranaíba-(MS), 11 de janeiro de 2021. Plácido de Souza Neto - Juiz de Direito

Vara Criminal de Paranaíba
Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias
O(A) Doutor(a) Kelly Gaspar Duarte Neves, Juiz(a) de Direito, em substituição legal da Vara Criminal da Comarca de
Paranaíba/MS, na forma da lei, etc.
Faz saber a Réu: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, (Alcunha: Pássaro Preto), Solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais (Fazenda
Capim Branco - Camapua), com endereço à Rua - Belo Horizonte, 2960, CEP 79500-000, Paranaíba - MS, Fone (067)8125-0830
que, neste Juízo de Direito, situado na Av. Juca Pinhé, 270, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário, sob
o nº 0004227-13.2016.8.12.0018, em que figura como acusado. Assim, fica este devidamente intimado para que no prazo de
10 (dez) dias efetue o pagamento da multa penal no valor de R$ 3.485,03 (três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e três
centavos), sob pena de execução/inscrição em dívida ativa, deverá ainda juntar comprovante de pagamento nos autos. E, para
que chegue ao seu conhecimento, bem como de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente, com a
sua publicação na forma da lei. Eu, Matheus de Lucas Ruschel, o digitei, e eu, _________, Neime Garcia Alves Leal, Analista
Judiciário o conferi e subscrevi. Paranaíba(MS), 13 de janeiro de 2021
Kelly Gaspar Duarte Neves
Juíza de Direito

Edital de intimação, prazo do edital: 15 dias
O(A) Doutor(a) Kelly Gaspar Duarte Neves, Juiz(a) de Direito, em substituição legal, da Vara Criminal da Comarca de
Paranaíba/MS, na forma da lei, etc.
Faz saber a Réu: ELIELTON MACHADO MENEZES, Solteiro, Serralheiro. Local de prisão: Estabelecimento Penal de
Paranaíba, Paranaíba - MS. Endereço: Rua Vereador Manoel Messias de Freitas, 620, cumpre pena em regime semiaberto,
Bairro Jardim América, CEP 79500-000, Paranaíba - MS que, neste Juízo de Direito, situado na Av. Juca Pinhé, 270, tramitam
os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário, sob o nº 0002700-89.2017.8.12.0018, em que figura como acusado. Assim,
fica este devidamente intimado para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da multa penal no valor de R$ 547,13
(quinhentos e quarenta e sete reais e treze centavos), sob pena de execução/inscrição em dívida ativa, deverá ainda juntar
comprovante de pagamento nos autos. E, para que chegue ao seu conhecimento, bem como de todos os demais interessados,
foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Matheus de Lucas Ruschel, o digitei, e eu,
_________, Neime Garcia Alves Leal, Analista Judiciário o conferi e subscrevi. Paranaíba(MS), 13 de janeiro de 2021
Kelly Gaspar Duarte Neves
Juíza de Direito

Sidrolândia
1ª Vara de Sidrolândia
Edital de notificação para conhecimento de terceiros; prazo: 30.
Silvia Eliane Tedardi da Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, da Comarca de Sidrolândia-MS, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
Cível, localizada na Rua Targino de Souza Barbosa, nº 855 Centro - CEP 79170-000, Sidrolândia-MS Fone: (67) 3272-1407 E-mail: sid-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição, autos n. 0801039-87.2019.8.12.0045, que Fátima Ferreira da Silva
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Melo move em face de Daniel Wagner Ferreira de Melo, em que foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de Daniel Wagner Ferreira
de Melo, sendo-lhe nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente Fátima Ferreira da Silva Melo. O(a) interdito(a) é portador(a) de
doença mental e não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente, que será publicado e fixado
na forma da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Sidrolândia-MS, aos 17 de novembro de 2020. Eu, Helton Junio Felix, Analista Judiciário, digitei-o. Eu, Roseni Andrade Aquino,
Chefe de Cartório, conferi-o e o subscrevi. Silvia Eliane Tedardi da Silva Juíza de Direito.
(1ª P 18.12.2020, 2ª P 07.01 e 3ª P 18.01.2021)

Edital de notificação para conhecimento de terceiros
Silvia Eliane Tedardi da Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul,
na forma da Lei etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
Cível, localizado na Rua Targino de Souza Barbosa, nº 855, Centro - CEP 79170-000, Fone: (67) 3272-1407, Sidrolândia-MSE-mail: sid-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição nº 0801306-25.2020.8.12.0045, que Helena Ferreira Rodrigues move
e que foi decretada a substituição da curadora de OLINDA FERREIRA RODRIGUES, brasileira, solteira, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 001557561 SSP/MS, inscrita no CPF nº 018.067.791-88, sendo-lhe nomeado(a) como nova curador(a) o(a)
requerente HELENA FERREIRA RODRIGUES, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 000897934, CPF 511.856.101-97, pai
Herculano Rodrigues, mãe Adelina Ferreira Rodrigues, Nascida 19/02/1967, natural de Sidrolândia - MS, Rua Romano Rossato,
420, Jardim do Sul, CEP 79170-000, Sidrolândia - MS. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa
alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) de Direito que se expedisse o presente edital, que será publicado e fixado na
forma da lei. Comarca de Sidrolândia (MS), 03 de dezembro de 2020. Cumpra-se. Eu, Helton Junio Felix, Analista Judiciário, o
digitei e eu, Patrícia da Silva Gonzales, Chefe de Cartório em Substituição Legal, o conferi.
(1ª P 18.12.2020, 2ª P 07.01 e 3ª P 18.01.2021)

Edital de notificação para conhecimento de terceiros - prazo: 30.
Silvia Eliane Tedardi da Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, da Comarca de Sidrolândia, MS, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara
Cível, localizada na Rua Targino de Souza Barbosa, nº 855Centro - CEP 79170-000, Sidrolândia-MS. Fone: (67) 3272-1407 E-mail: sid-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição, autos n. 0801993-02.2020.8.12.0045, que Solange Roberto move
em face de Edinalva da Silva Santos, em que foi DECRETADA A SUBSTITUIÇÃO DA INTERDIÇÃO de Edinalva da Silva Santos,
sendo-lhe nomeado(a) nova Curador(a) o(a) requerente Solange Roberto. O(a) interdito(a) é portador(a) de doença mental e
não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente, que será publicado e fixado na forma da lei.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sidrolândia-MS,
aos 03 de dezembro de 2020. Eu, Helton Junio Felix, Analista Judiciário, digitei-o. Eu, Patrícia da Silva Gonzales, Chefe de
Cartório em Substituição Legal, conferi-o e o subscrevi. Silvia Eliane Tedardi da Silva Juíza de Direito.
(1ª P 18.12.2020, 2ª P 07.01 e 3ª P 18.01.2021)

Edital de citação-prazo: 20.
Silvia Eliane Tedardi da Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, da Comarca de Sidrolândia-MS, na forma da lei, etc.
Faz saber DIRCEU SODRÉ DA HORA, Brasileiro, Solteiro, Pedreiro, endereço incerto e não sabido, o qual se encontra
em lugar incerto e não sabido que, neste Juízo, situado à Rua Targino de Souza Barbosa, nº 855, tramita a Ação Cumprimento
de sentença, sob nº 0802824-89.2016.8.12.0045, aforada por Fabiola Braga Sodré e outros, em desfavor de Dirceu Sodré da
Hora. Assim, fica o mesmo CITADO para, no prazo de 3 (três) dias: a) efetuar o pagamento do débito alimentício em atraso no
valor de R$ 3.041,41 (três mil, quarenta e um reais e quarenta e um centavos), atualizado até junho/2018, e com acréscimo
das prestações que se vencerem no decorrer da ação, face o caráter periódico dos alimentos até a data do efetivo pagamento;
b) provar que fez o pagamento; ou; c) justificar a impossibilidade de efetuá-lo. ADVERTÊNCIAS: Se o executado não efetuar o
pagamento no prazo acima ou se a justificativa apresentada não for aceita pelo juiz, além do protesto judicial, será decretada
a sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em regime fechado (art. 528 do CPC c/c art. 19 da Lei de Alimentos).
O cumprimento da pena privativa de liberdade não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Sidrolândia (MS), aos 17 de setembro de 2020. Eu, Helton Junio Felix, Analista Judiciário, digitei-o. Eu, Roseni Andrade Aquino,
Chefe de Cartório, conferi-o e o Subscrevi.

COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA
Anastácio
Vara Única de Anastácio
Edital de interdição
O Doutor Ronaldo Gonçalves Onofri, Juiz de Direito em Subst. Legal da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Anastácio,
Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo de Direito, sito na Av. Juscelino
Kubitschek, 1445, Jardim América - CEP 79210-000, Fone: (67) 3245-1415, Anastácio-MS - E-mail: ans-1v@tjms.jus.br, foram
processados regularmente, a requerimento de Ketlim Goes dos Santos, os autos de nº 0800224-35.2020.8.12.0052 Ação de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Interdição de FAUSTINO GOMES CRISTALDO, Brasileiro, Solteiro, RG 000872392, CPF 744.523.041-68, pai Erasmo Gomes
Cristaldo, mãe Clementina Cardoso Cristaldo, Nascido 15/02/1946, natural de Jardim - MS, com endereço à Rua Bahia, 1065,
Nossa Senhora de Fátima, CEP 79210-000, Anastácio - MS, havendo sido decretada a medida postulada, por sentença proferida
neste Juízo, em data de 25/09/2020 , ato pelo qual foi nomeado(a) Curador(a) a pessoa de KETLIM GOES DOS SANTOS,
Brasileira, Solteira, Prendas do Lar, RG 2362942, CPF 706.782.111-83, pai Nilton Souza dos Santos, mãe Rosangela Fialho
de Góes, Nascida 04/12/1997, natural de Aquidauana - MS, Rua Dourados, 955, CEP 79215-000, Dois Irmãos do Buriti – MS,
que aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. SENTENÇA: “ (...) Trata-se de ação
de substituição de curatela ajuizada por Ketlim Goes dos Santos. O julgamento antecipado do mérito total está autorizado no
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O feito não comporta delongas. Vê-se que a sentença proferida nos autos n.
0001608-82.1998.8.12.0005 (99.6000977-7), que tramitou na Comarca de Aquidauana-MS, já decretou a interdição do requerido
e nomeoulhe curador (f. 60-64). O que se pretende, então, é apenas a substituição da atual curadora nomeada em razão de não
possui condições de dispender os cuidados necessários. Desse modo, assim serão apreciados os autos. Pois bem. A finalidade
da curatela é a de promover a proteção dos melhores interesses daquele que apresenta impedimento para manifestar sua livre
e consciente vontade para os atos da vida civil, o que restou demonstrado nos autos. No caso, está comprovado que a atual
curadora possui outras responsabilidades que dificultam o atendimento das necessidades do curatela (f. 20-21), a incapacidade
do requerido (f. 60-64), o grau de afinidade entre a autora, o requerido e a família do requerido (f. 20-21) e a capacidade da
autora em exercer a curatela do padrinho. Não há evidências de violação aos direitos fundamentais e sociais do requerido.
Conquanto, desnecessário proceder-se a instrução do feito, pois as provas documentais são suficientes ao julgamento da
causa. Ademais, o Ministério Público apresentou parecer favorável à substituição da curatela. Dessa forma, o pedido formulado
é possível e adequado, e, portanto, deve ser julgado procedente. III – DISPOSITIVO. Isso posto, profiro os seguintes comandos:
A) JULGO PROCEDENTES os pedidos exarados na petição inicial; B) DEFIRO a substituição de curador, nomeando-se Ketlim
Goes dos Santos como curadora definitiva do interditado FAUSTINO GOMES CRISTALDO. RATIFICO a tutela concedida à f. 2325; C) EXPEÇA-SE mandado de averbação e termo de compromisso de curatela, intimando-se a curadora nomeada para prestar
compromisso; D) INSCREVA-SE a presente no Cartório de Registro Civil e PUBLIQUE-SE no diário oficial; E) SEM CUSTAS, em
razão dos benefícios da gratuidade da justiça, que ora concedo à parte autora, e SEM HONORÁRIOS; F) DECLARO EXTINTO o
feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, determinou a expedição do presente, que será publicação três (03) vezes na imprensa Oficial, com
intervalo de dez (10) dias. Eu, Tamiris Inocêncio Lopes, Estagiária, digitei. Eu, Tiago Eduardo da Silva Pontes, Chefe de Cartório
em Subst. Legal, conferi e subscrevo. Anastácio (MS), 09 de dezembro de 2020.
(1ª P 14.12, 2ª P 07.01.21 e 3ª P 18.01)

Edital de citação de Colibri Sinalizacao e Tecnologia de Trafego EIRELI prazo: 20 dias
Luciano Pedro Beladelli, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Anastácio (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara,
situado na Av. Juscelino Kubitschek, 1445, Jardim América - CEP 79210-000, Fone: (67) 3245-1415, Anastácio-MS - E-mail:
ans-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Monitória, autuados sob o n° 0800551-77.2020.8.12.0052, que Silveira & Bicudo
Supermercados Ltda move contra Colibri Sinalizacao e Tecnologia de Trafego EIRELI, nos quais foi deferida a expedição deste
edital para citar COLIBRI SINALIZACAO E TECNOLOGIA DE TRAFEGO EIRELI , CNPJ 29.928.961/0001-42, com endereço à
Rua Sergipe, 1193, Fundos, Jardim dos Estados, CEP 79020-161, Campo Grande - MS, que se encontra(m) em lugar incerto
e não sabido, para que fique(m) ciente(s) de todo conteúdo da petição inicial, a seguir transcrita: “A Exequente é credora da
executada da quantia total e desatualizada de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) representada por um cheque no valor de
R$ 1.200,00(mil e duzentos reais) emitido no dia 01/10/2018, com vencimento para 01/11/2018. Ocorreram que a exequente
tentou por todos os meios possíveis receber o saldo, restando infrutíferas todas as inúmeras tentativas de acordo amigavam. A
exequente tendo esgotado total e inexoravelmente a via amigável, viu-se compelida a promover a presente ação de execução,
nos termos da lei. Os inclusos títulos executivos extrajudiciais preenchem os requisitos exigidos pela Lei Cambial e pela Lei
Uniforme, constituindo-se em títulos líquidos, certos e exigíveis, ensejando cobrança através do procedimento para execução
por quantia certa. A exequente apresenta também o cálculo de atualização monetária, conforme os índices do IGP-M (FGV),
cujo débito foi acrescido dos juros legais de 1% ao mês, totalizando o quantum da execução em R$ 1.312,33 (mil trezentos e
doze reais e trinta e três centavos)”. E para que, no prazo de 15 dias contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso
de cumprimento, ficará(ão) o(s) réu(s) isento(s) do pagamento de custas (art. 701, §1º, do CPC). Advertências: 1) Não sendo
oferecidos os embargos no prazo marcado, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (artigos 701, § 2º e 702,
§ 8º, do CPC); 2) Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Anastácio (MS), aos 14 de janeiro de 2021. Eu, Tamiris Inocêncio Lopes, Estagiária,digitei, e eu, José Vaz, Chefe de Cartório,
conferi e subscrevi.

Bandeirantes
Vara Única de Bandeirantes
Edital de citação, prazo: 20 dias –
Daniel Foletto Geller, Juiz de Direito, Vara Única, da Comarca de Bandeirantes, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Indiciado: ANDRÉ IGOR AGUIRRE ROCHA, Brasileiro, Convivente, Padeiro, RG 1.278.050 - SSP/MS, CPF
005.898.171-32, mãe Maura Aguirre Rocha, Nascido/Nascida em 28/08/1984, de cor Pardo, natural de Campo Grande - MS,
com endereço à Rua José Gonçalves Sobrinho, 308, vila Sobrinho, CEP 79110-020, Campo Grande - MS, o(a) qual se encontra
em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Pedro Celestino, 1.460, Fax: (67) 3261-1187, Centro
- CEP 79430-000, Fone: (67) 3261-1144, Bandeirantes-MS - E-mail: bnd-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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Procedimento Sumário nº 0000368-94.2018.8.12.0025, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) citado(a)
por todo conteúdo da denúncia para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, responda por escrito aos
termos da denúncia, oportunidade em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as questões que envolvam o fato
tido como criminoso, além de trazer eventuais documentos e especificações das provas, aí incluindo o rol de testemunhas. Fica
também advertido(a) de que, na hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o Juízo designar-lhe-á Defensor Público.
E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente
edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Márcia Estigarribia de Souza, Analista Judiciário, digitei-o. Bandeirantes (MS),
14 de janeiro de 2021. Daniel Foletto Geller, Juiz de Direito.

Edital de citação, prazo: 20 dias –
Daniel Foletto Geller, Juiz de Direito, Vara Única, da Comarca de Bandeirantes, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: EMÍLIO VOGARIM TORRES, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, RG 498972SSPMS,
pai Pantaleão Torres, mãe Fidelina Vogarim, Nascido/Nascida em 22/05/1966, natural de Ponta Porã - MS, com endereço à
Rua Naviraí, 1089, Centro, CEP 79965-000, Itaquiraí - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste
Juízo de Direito, situado na Rua Pedro Celestino, 1.460, Fax: (67) 3261-1187, Centro - CEP 79430-000, Fone: (67) 32611144, Bandeirantes-MS - E-mail: bnd-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 000039458.2019.8.12.0025, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia
para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, responda por escrito aos termos da denúncia, oportunidade
em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as questões que envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer
eventuais documentos e especificações das provas, aí incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na
hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu
conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação
na forma da lei. Eu, Márcia Estigarribia de Souza, Analista Judiciário, digitei-o. Bandeirantes (MS), 14 de janeiro de 2021. Daniel
Foletto Geller, Juiz de Direito.

Batayaporã
Vara Única de Batayporã
Edital de intimação de José Teófilo de Souza prazo: 30 dias.
Aldrin de Oliveira Russi, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Batayporã (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber ao Executado: José Teófilo de Souza, Casado, Trabalhador Rural (Fazenda Senhor do Bonfim, em Querência
do Norte-PR), o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, que perante este Juízo e Cartório da Vara Única, Av. Brasil, S/
Nº, (067) 3443-1270, Centro - CEP 79760-000, Fone: 67-3443-1270, Batayporã-MS - E-mail: bta-1v@tjms.jus.br tramitam os
autos de Cumprimento de sentença, sob nº 0001267-04.2009.8.12.0027, ajuizados por C. S. B., representado pela mãe P. B.
S. B., em face de José Teófilo de Souza. Assim, fica o mesmo intimado para que no prazo de 3 (três) dias efetue o pagamento
do débito alimentício em atraso no valor de R$ 2.170,12 (dois mil, cento e setenta reais e doze centavos), atualizado em
09/11/2017, e com acréscimo das prestações que se vencerem no decorrer da ação, face o caráter periódico dos alimentos
até a data do efetivo pagamento, ou no mesmo prazo provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena
de prisão do devedor por até 3 (três) meses, e protesto do pronunciamento judicial. (art. 528, §1º e 3º do CPC c.c. art. 19 da
Lei de Alimentos). O cumprimento da pena privativa de liberdade não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas
e vincendas. Observação: “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade ABSOLUTA de pagar justificará o
inadimplemento” (artigo 528, § 2º, do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Batayporã (MS), aos 14 de janeiro de 2021. Eu, Luciana Regina Zaia, Analista
Judiciário, digitei. Eu, Adriana Pelegrino Simões, Chefe de Cartório, conferi e assino.

Dois Irmãos do Buriti
Vara Única de Dois Irmãos do Buriti
Edital de notificação para conhecimento de terceiros
prazo: 30. Diogo de Freitas, Juiz de Direito da Vara Única, da Comarca de Dois Irmãos do Buriti, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da Vara
Única, localizada na Rua Reginaldo Lemes da Silva, 763, Fax: (67) 3243-1051 Centro - CEP 79215-000, Dois Irmãos do BuritiMS Fone: (67) 3243-1080 - E-mail: dib-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição, autos n. 0800484-46.2019.8.12.0053,
que Fidelis Gabriel Mamedes move em face de Murilo Bernardo Alcantra, em que foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de Murilo
Bernardo Alcantra, sendo-lhe nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente Fidelis Gabriel Mamedes. O(a) interdito(a) é portador(a)
de doença mental e não tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente, que será publicado e fixado
na forma da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Dois Irmãos do Buriti (MS), aos 21 de outubro de 2020. Eu, Davidson Carlos Maciel Sobreira, Analista Judiciário, digitei-o.
Eu, Dayane Alves de Souza, Chefe de Cartório em Substituição Legal, conferi-o e o subscrevi. Diogo de Freitas Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)
(1ª P 16/12/2020; 2ª P 07/01 e 3ª P 18/01/2021)
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Itaporã
Vara Única de Itaporã
Edital de notificação de terceiros; prazo: 30.
Evandro Endo, Juiz de Direito da Vara Única, da Comarca de Itaporã, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório da Vara
Única, localizada na Av. São José, 02, (67) 3451-2392 Centro - CEP 79890-000, Itaporã-MS Fone: (67) 3451-1560 - E-mail: ita1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Interdição, autos n. 0800065-74.2019.8.12.0037, que Fabiana Marques Pereira move em
face de Johny Carlos da Rocha Ferreira, em que foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de Johny Carlos da Rocha Ferreira, sendolhe nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente Fabiana Marques Pereira. O(a) interdito(a) é portador(a) de doença mental e não
tem condições de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente, que será publicado e fixado na forma da lei. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaporã (MS), aos
16 de outubro de 2020. Eu, Caroline Novais Holgado Henrique, Analista Judiciário, digitei-o. Eu, Débora Regina Nogueira Perin,
Chefe de Cartório, conferi-o e o subscrevi. Evandro Endo Juiz de Direito (assinado por certificação digital)
(1ª P 16/12/2020; 2ª P 07/01 e 3ª P 18/01/2021)

Itaquiraí
Vara Única de Itaquiraí
Edital de citação – execução fiscal/ prazo: 30 dias
Vinicius Aguiar Milani, Juiz de Direito da comarca de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc...
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o(a/s) executado(a/s) Claudia
Camargo, o(a/s) qual(is) se encontra(m) em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Av. Mato Grosso,
350, tramita a Ação Execução Fiscal, sob n.º 0800159-19.2015.8.12.0051, aforada por Município de Itaquiraí, em desfavor de
Claudia Camargo. Assim, fica(m) o(a/s) mesmo(a/s) CITADO(A/S) para pagar(em), no prazo de 05(cinco) dias após o término
do prazo deste edital, a importância de R$ 378,03 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS), e demais
cominações legais, ou em igual prazo, nomear bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena
de lhe(s) serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida. E, para que ninguém alegue ignorância,
expediu-se o presente que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Ellen Paula Viana Guimarães
Titico Obice, Analista Judiciário o digitei, e eu, Alessandra Martins Cassone, Escrivão/Chefe de Cartório o conferi e subscrevi.
Itaquiraí-MS, 15 de janeiro de 2021.
Ellen Paula Viana Guimarães Titico Obice
Analista Judiciário
(assinado digitalmente por autorização da Ordem de Serviço n.º 01/2019)

Sete Quedas
Vara Única de Sete Quedas
Edital de citação de Cipriano Acosta Martines, prazo: 20 dias.
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sete Quedas (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara Única,
situado na Rua Rui Barbosa, nº 780, Centro – CEP 79935-000, Fone: (67) 3479-1213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq-1v@tjms.
jus.br, tramitam os autos de Procedimento Comum Cível, autuados sob o n° 0800786-68.2020.8.12.0044, que Damara Benites
Ricarte move contra Cipriano Acosta Martines, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar CIPRIANO ACOSTA
MARTINES, Brasileiro, com endereço à Vila Sete Cerros, 180, Rural, CEP 79925-000, Paranhos - MS, que encontra(m)-se em
lugar incerto e não sabido, que fique(m) ciente(s) de todo conteúdo da petição inicial para, caso queira(m), responder a ação,
no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância,
será o presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sete Quedas
(MS), aos 07 de janeiro de 2021. Eu, Paula Ferraz Ramos Guimarães, Analista Judiciário, digitei.

Edital de citação de Rosani Ribeiro Silião Ribeiro, prazo: 20 dias.
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sete Quedas (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara Única,
situado na Rua Rui Barbosa, nº 780, Centro – CEP 79935-000, Fone: (67) 3479-1213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq-1v@tjms.
jus.br, tramitam os autos de Arrolamento Comum, autuados sob o n° 0800019-64.2019.8.12.0044, que Bruna Vieira Ribeiro
move contra Elza Ribeiro e outros, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar ROSANI RIBEIRO, Brasileira, com
endereço à Rua Rio Grande do Norte, 40, Areias, CEP 88345-185, Camboriu - SC e SILIÃO RIBEIRO, Brasileiro, com endereço
à Rua Marechal Cândido Rondon, 4799, Canadá, CEP 85813-720, Cascavel - PR, que encontra(m)-se em lugar incerto e não
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sabido, que fique(m) ciente(s) de todo conteúdo da petição inicial para, caso queira(m), responder a ação, no prazo de 15 dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo legal, presumirse-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial (art.344 do CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital
publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sete Quedas (MS), aos 07de
janeiro de 2021. Eu, Paula Ferraz Ramos Guimarães, Analista Judiciário, digitei.

Edital de citação de Rafael Gonçalves Nunes, prazo: 20 dias.
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito da Vara Única, da Comarca de Sete Quedas, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara
Única, situado na Rua Rui Barbosa, nº 780, Centro – CEP 79935-000, Fone: (67) 3479-1213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Procedimento Comum Cível, autuados sob o n° 0800884-24.2018.8.12.0044, que Paola
Thayna de Moraes move contra Rafael Gonçalves Nunes, nos quais foi deferida a expedição deste edital para notificar RAFAEL
GONÇALVES NUNES, Brasileiro, Solteiro, com endereço à Rua Rodrigo de Freitas, 489, Vila Miranda, CEP 85862-526, Foz do
Iguacu - PR, do despacho de fls. 18/19 com o seguinte teor: “Defiro o benefício da justiça gratuita. I – Processe-se em segredo
de justiça. II – Notifique-se o suposto pai para, em 30 dias, confirmar ou negar a paternidade a si atribuída. III – Negada a
paternidade ou não atendida a notificação, remetam-se os autos ao MPE para os fins do art. 2º, § 4º da Lei nº 8.560/92. IV –
Caso negada a paternidade, no mesmo ato deverá o investigado informar se pretende realizar o exame de DNA e, nesse caso, a
comprometer-se a pagar a integralidade do exame (R$280,00) ou metade do valor (R$ 140,00). V – Diante do comprometimento
do suposto pai em arcar com a metade, intime-se a representante legal do requerente para informar se pretende arcar com a
metade do exame de DNA (R$ 140,00), salvo se beneficiária da justiça gratuita. VI – Aceito, designe-se a data para a coleta
do material genético (que deve ser previamente agendada quando do cumprimento do mandado acima, a fim de dar maior
celeridade ao procedimento) e intime-se. VII – Reconhecida a paternidade, abra-se vista ao Ministério Público para que se
manifeste. VIII – Se necessário, tornem conclusos. IX – Não sendo indicado endereço ou não localizado o requerido, dê-se
ciência ao MPE e arquive-se logo após, com as cautelas de praxe.”. E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente
edital publicado na forma da Lei (art. 257, II do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sete Quedas (MS), aos 07 de
janeiro de 2021. Eu, Paula Ferraz Ramos Guimarães, Analista Judiciário, digitei.

Edital de intimação de Sérgio Vitor da Silva, prazo: 30 dias.
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sete Quedas (MS),
na forma da lei, etc.
Faz saber Sérgio Vitor da Silva, Alimentante: SÉRGIO VITOR DA SILVA, Solteiro, Sem profissão definida, a(o)(s) qual(is)
se encontra(m) em lugar incerto e não sabido que, perante este Juízo e Cartório da Vara Única, Rua Rui Barbosa, nº 780,
Centro - CEP 79935-000, Fone: (67) 3479-1213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq-1v@tjms.jus.br tramitam os autos de Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68, sob nº 0800719-11.2017.8.12.0044, ajuizados por Maquiely de Souza da Silva e outro, em face de
Sérgio Vitor da Silva. Assim, fica o(a) mesmo(a) intimado(a), da sentença de fls 64/66, dispositivo: “...Ante o exposto, resolvo
o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial, para
condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia em favor das autoras, no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário
mínimo vigente à época do pagamento, a ser pago todo dia dez de cada mês, diretamente à genitora das requerentes ou em
conta bancária oportunamente indicada, mediante recibo, sendo que os alimentos retroagem à data da citação do requerido, à
luz do art. 13 da Lei nº 5.478/68....”, para, requerendo, recorrer no prazo legal . E, para que ninguém alegue ignorância, será o
presente edital publicado na forma da Lei (art. 257, II, do CPC). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sete Quedas (MS),
aos 07 de janeiro de 2021. Eu, Andressa Riayne de Moraes, Analista Judiciário, digitei. Eu, Rosalete Brognoli de Oliveira, Chefe
de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de intimação de Softflex Indústria de Colchões e Espumas Ltda - EPP, Rodrigo André Gonsalez e Ghassan
Saifeddine Filho, prazo: 20 dias.
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sete Quedas (MS),
na forma da lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara Única,
situado na Rua Rui Barbosa, nº 780, Centro – CEP 79935-000, Fone: (67) 3479-1213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq-1v@tjms.
jus.br, tramitam os autos de Execução de Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0800141-53.2014.8.12.0044, que Cia Itaú
Leasing Arrendamento Mercantil (Banco Itauleasing S/A) move contra Softflex Indústria de Colchões e Espumas Ltda – EPP e
outros, nos quais foi deferida a expedição deste edital para intimar SOFTFLEX INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA
- EPP, CNPJ 11.140.997/0001-00, com endereço à Rua Olavo Bilac, 20, Centro, CEP 79935-000, Sete Quedas - MS, RODRIGO
ANDRÉ GONSALEZ, Brasileiro, Casado, Engenheiro, CPF 745.147.769-04, com endereço à Rua Olavo Bilac, 50, Centro, CEP
79935-000, Sete Quedas - MS e GHASSAN SAIFEDDINE FILHO, Brasileiro, RG 1356696/SSP/MS, CPF 011.333.921-64, com
endereço à Rua Érico Veríssimo, 900, Centro, CEP 79935-000, Sete Quedas - MS, Fone 67 3479-2051, que se encontra(m) em
lugar incerto e não sabido, da Penhora levada a feito sobre o valor de R$ 1.072,69 (um mil e setenta e dois reais e sessenta e
nove centavos), o qual foi penhorado e transferido para a subconta desse processo , para, caso queira(m), oferecer impugnação
à penhora no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 841 e art. 854, § 3º, ambos do CPC. E, para que ninguém alegue
ignorância, será o presente edital afixado no átrio do Fórum e, na forma da Lei, publicado. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Sete Quedas (MS), aos 07 de janeiro de 2021. Eu, Andressa Riayne de Moraes, Analista Judiciário, digitei. Eu,
Rosalete Brognoli de Oliveira, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Prazo: 15 dias
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito, Vara Única, da Comarca de Sete Quedas, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: GENIVALDO RIBEIRO DO BOMFIM, Brasileiro, Convivente, Tratorista, pai José Ribeiro do Bomfim,
mãe Maria Aparecida da Silva, Nascido/Nascida em 21/10/1983, Outros Dados: Natural de Guaporé/PR, com endereço à
Rua Laerte Zardete, 35, Bairro El Paraiso, CEP 79935-000, Sete Quedas - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou
não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Rui Barbosa, nº 780, Centro - CEP 79935-000, Fone: (67) 3479Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.
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1213, Sete QuedasMS - E-mail: stq-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal – Procedimento Ordinário nº 000053991.2018.8.12.0044, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia
para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, responda por escrito aos termos da denúncia, oportunidade
em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as questões que envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer
eventuais documentos e especificações das provas, aí incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na
hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu
conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação
na forma da lei. Eu, Noélia Fernanda Pereira da Silva, Analista Judiciário, digitei-o. Sete Quedas (MS), 19 de novembro de 2020.
Milton Zanutto Junior, Juiz de Direito.

Prazo: 15 dias
Eduardo Magrinelli Júnior, Juiz de Direito, Vara Única, da Comarca de Sete Quedas, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o) Réu: JURANDIR MATEUS DE OLIVEIRA, Brasileiro, RG 2.305.642SSP/MS, mãe Ana Mateus, Nascido/
Nascida em 17/04/1994, natural de Paranhos - MS, com endereço à Rua Guilherme Tavares da Silva, 642, Centro, CEP 79925000, Paranhos - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Rui
Barbosa, nº 780, Centro - CEP 79935-000, Fone: (67) 3479-1213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq-1v@tjms.jus.br, tramitam os
autos de Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo nº 0000440-87.2019.8.12.0044, que lhe move o Ministério Publico Estadual.
Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital,
responda por escrito aos termos da denúncia, oportunidade em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as
questões que envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer eventuais documentos e especificações das provas, aí
incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o
Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi
determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação na forma da lei. Eu, Noélia Fernanda Pereira da Silva, Analista
Judiciário, digitei-o. Sete Quedas (MS), 16 de dezembro de 2020. Eduardo Magrinelli Júnior, Juiz de Direito.

Prazo: 15 dias
Eduardo Magrinelli Júnior, Juiz de Direito, Vara Única, da Comarca de Sete Quedas, (MS), na forma da lei, etc.
Faz saber a(o)Réu: LUCAS ANTHONY CARNEIRO CABELHO, Brasileiro, RG 2373365/SSP/MS, CPF 065.654.821-52,
pai Edgar David Cabello Gimenez, mãe Gilmara Carneiro, Nascido/Nascida em 06/04/1999, natural de Paranhos – MS, com
endereço à Rua Washington Luiz, 1105, Centro, CEP 79925-000, Paranhos - MS, o(a) qual se encontra em local incerto ou
não sabido, que, neste Juízo de Direito, situado na Rua Rui Barbosa, nº 780, Centro - CEP 79935-000, Fone: (67) 34791213, Sete Quedas-MS - E-mail: stq-1v@tjms.jus.br, tramitam os autos de Ação Penal - Procedimento Sumário nº 000044172.2019.8.12.0044, que lhe move o Ministério Publico Estadual. Assim, fica este(a) citado(a) por todo conteúdo da denúncia
para que, no prazo de 10 dias, contados da publicação do edital, responda por escrito aos termos da denúncia, oportunidade
em que poderá desenvolver a argumentação sobre todas as questões que envolvam o fato tido como criminoso, além de trazer
eventuais documentos e especificações das provas, aí incluindo o rol de testemunhas. Fica também advertido(a) de que, na
hipótese de não apresentação da resposta no prazo, o Juízo designar-lhe-á Defensor Público. E para que chegue ao seu
conhecimento, como ao de todos os demais interessados, foi determinada a lavratura do presente edital, com a sua publicação
na forma da lei. Eu, Noélia Fernanda Pereira da Silva, Analista Judiciário, digitei-o. Sete Quedas (MS), 16 de dezembro de 2020.
Eduardo Magrinelli Júnior, Juiz de Direito.
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2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e demais Incidentes
1ª Vara Criminal de Campo Grande
2ª Vara Criminal de Campo Grande
1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
2ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Corumbá
1ª Vara Criminal de Corumbá
Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Corumbá
Dourados
1ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
2ª Vara de Família e Sucessões de Dourados
4ª Vara Criminal de Dourados
Três Lagoas
2ª Vara Criminal de Três Lagoas
3ª Vara Criminal de Três Lagoas
COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA
Aparecida do Taboado
1ª Vara de Aparecida do Taboado
Bataguassu
1ª Vara de Bataguassu
2ª Vara de Bataguassu
Bela Vista
1ª Vara de Bela Vista
Camapuã
2ª Vara de Camapuã
Chapadão do Sul
1ª Vara de Chapadão do Sul
Fátima do Sul
1ª Vara de Fátima do Sul
Miranda
2ª Vara de Miranda
Naviraí
2ª Vara Criminal de Naviraí
Paranaíba
2ª Vara Cível de Paranaíba
Vara Criminal de Paranaíba
Sidrolândia
1ª Vara de Sidrolândia
COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA
Anastácio
Vara Única de Anastácio
Bandeirantes
Vara Única de Bandeirantes
Batayaporã
Vara Única de Batayporã
Dois Irmãos do Buriti
Vara Única de Dois Irmãos do Buriti
Itaporã
Vara Única de Itaporã
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