
mandados e ofícios. 9. Desde já defiro o reforço policial, caso necessário. 

10. Cumpra-se com a necessária urgência, devendo ser entregue ao 

agressor cópia da presente decisão. 11. Após, dê-se vista ao i. 

representante do Ministério Público , para que se manifeste, inclusive, 

acerca de uma possível prisão preventiva 12. CITE-SE o suposto agressor 

para, querendo, contestar, no prazo de 5 dias (art. 306 do NCPC), sob 

pena de confissão e revelia. 13. Ciência a Autoridade Policial. 14. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 25 de 

junho de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107112 Nr: 868-78.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELMA DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 

06907562596, Rg: 1651610002, Filiação: Maria Neuza dos Santos e Josue 

Pereira de Souza, data de nascimento: 28/11/1995, brasileiro(a), natural de 

Tabocas do Brejo Velho-BA, solteiro(a), analista de sistema, Telefone 

65-996913870. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Código nº 107112 DECISÃO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Pedido de Medidas Protetivas ajuizada por J. D.S. S. em desfavor de 

GENILSON PEREIRA DE SOUZA, em virtude de suposta AMEAÇA E LESÃO 

CORPORAL praticada contra a vítima. 2. Consta no Boletim de Ocorrência 

e nos termos da declaração da vítima que conviveu cerca de 7 (sete) 

anos com suposto Agressor e que a ameaçou de causar-lhe mal injusto, 

alpem de agredi-la com um soco no rosto . 3. À vista dos últimos 

ocorridos, a vítima comunicou o fato a Autoridade Policial, visando sua 

proteção manifestando-se, no entanto, por representar contra o suposto 

Agressor. É o relatório. Decido. 4. Tendo em vista que as medidas 

protetivas visam resguardar a integridade psicofísica da mulher que está 

sob a ameaça de sofrer crimes no âmbito da violência doméstica, 

considerando que nos termos da representação criminal há indícios de 

materialidade e de autoria de fato definido como crime, sobretudo por se 

tratar de medida urgente, cujo não provimento poderá causar danos 

irreparáveis, bem como que há nos autos prova de que a vítima vivia 

maritalmente com o agressor, com fundamento no artigo 18 e 23 da lei 

11.340/2006 e nos princípios Constitucionais da proporcionalidade e 

razoabilidade, como forma de proteger a mulher, defiro as seguintes 

medidas protetivas: a) Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência. b) O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

salvo em sala de audiência nas dependência do Fórum e CEJUSC, para 

tratar de questões de eventual processo. c) O acusado não poderá ter 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação; d) O acusado não poderá frequentar a residência e 

trabalho da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 5. Quanto a eventuais pedidos de cunho ressarcitórios e 

patrimoniais, os mesmos deverão ser processados perante o juízo cível 

competente. 6. Intime-se a vítima e o agressor acerca da presente 

decisão. 7. Caso haja descumprimento injustificado das medidas protetivas 

impostas poderá ser declarada a prisão preventiva, nos termos do art. 313 

do CPP e art. 20 da Lei nº 11.340/06. 8. Serve a presente decisão como 

mandados e ofícios. 9. Desde já defiro o reforço policial, caso necessário. 

10. Cumpra-se com a necessária urgência, devendo ser entregue ao 

agressor cópia da presente decisão. 11. Após, dê-se vista ao i. 

representante do Ministério Público , para que se manifeste, inclusive, 

acerca de uma possível prisão preventiva 12. CITE-SE o suposto agressor 

para, querendo, contestar, no prazo de 5 dias (art. 306 do NCPC), sob 

pena de confissão e revelia. 13. Ciência a Autoridade Policial. 14. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 25 de 

junho de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Campo Verde

Comarca de Campo Verde

Portaria

Portaria 22/2019-CVerde

André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc,

 CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal n.º 002/2019, que 

divulgou os feriados municipais de 2019 no Município de Campo Verde;

 RESOLVE:

Art. 1.º Suspender o expediente no âmbito dos Foros Judicial e 

Extrajudicial desta Comarca, nos dias 04 e 25 de julho de 2019 

(quintas-feiras), em virtude dos feriados que comemoram o aniversário de 

Emancipação Política de Campo Verde, e o dia do Padroeiro deste 

Município, respectivamente.

 Art. 2º Prorrogar os prazos processuais com vencimentos nas aludidas 

datas, para o primeiro dia útil subsequente.

 Art. 3.º Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia desta Portaria à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, para conhecimento.

 Campo Verde, 28 de junho de 2019.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001638-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GASTAO FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

DARIMAR CRISTINA XAVIER FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001638-51.2019.8.11.0051 Resolução Contratual Despacho. 

Vistos etc. Nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a Parte autora , na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o pagamento das custas 

judiciais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 27 de junho de 2019. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001486-03.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDO LEMOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001486-03.2019.8.11.0051 Busca e apreensão Despacho. 

Vistos etc. Com a devida vênia ao ilustre Procurador da Requerente, a 

correspondência encaminhada para endereço diverso daquele constante 

na cédula bancária firmada pela Requerida não serve à elucidação da 

mora. Nessa hipótese, não se tem por demonstrado o esgotamento dos 
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